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 ُجنگ کارگری

 یادداشت      
 !بە شرکت در انتخابات نخواهد شد کە موجب ترغیب کارگران" منشوری"

  صادق کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سراسر کشور، از کارگران خواستە است در انتخابات ( عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار)حسن حبیبی 

 . کە وی آن را تهیە نمودە است، نشوند رای ندهند" منشور حقوق کارگران"مجلس بە کسانی کە متعهد بە 

 . منتشر شدە است" ایلنا"آبان  ٨بند آن در گزارش  ٧ها بند دارد کە تن ٢٢منشور مورد ذکر آنطور کە این خبرگزاری نوشت، 

. حبیبی در واقع در این نوشتە کارگران را ترغیب بە شرکت در انتخاباتی کردە کە می داند آنها رغبتی بە شرکت در آن را ندارند

اما ببینیم کە اساسا . دەاندپیداست کە او و شوراهای اسالمی اش چند نفری را کە حاضرند شرط او را بپذیرند از قبل مشخص کر

چنین افرادی کە بە راستی متعهد بە منشور ایشان بمانند در میان کسانی کە بە مجلس راە پیدا خواهند کرد تا چە حد عملی 

 !است و این اقدام نهایتا در خدمت بهبود حق و حقوق کارگر خواهد بود یا علیە آن

هزار  ٢٢٢قانون کار، عدم واگذاری بانک رفاە و پرداخت بدهی  ٧بصرە یک از مادە بر چیدن بساط قراردادهای موقت کار بر مبنای ت

، تحقیق و تفحص مجلس در مورد ناکارآمدی "شرکای اجتماعی"میلیاردی دولت و سپردن ادارە تامین اجتماعی بە نمایندگان 

یی عدم فصل یازدهم قانون کار، موضوع اتحادیە های امکان و اسکان بر اساس موارد قانونی و علل گرانی مسکن، بررسی چرا

، برخورد با خصوصی سازی ها بی ضابطە و برخورد قضایی با مسببین آنها، لغو مناطق تجاری آزاد و امتیازات (جرایم و مجازاتها)

در امور  قانون کار، عدم دخالت دولت و کارفرمایان ١٤مالیاتی آنها، چند نوبتی شدن افزایش دستمزد در سال متناسب با مادە 

 . شوراهای اسالمی کار، از اجزا اصلی این منشور هستند

هنوز بە درستی معلوم نیست کە مقصود از دادن این منشور کە برای اولین بار است توسط یکی از مدیران ارشد شوراهای 

مدیریت تشکلهای  بهمین دلیل نظر دادن نسبت بە آن با توجە بە سابقە فعالیت نویسندە در. اسالمی دادە می شود چیست

جهت فریب کارگران و " منشور"کسی هنوز بە غیر از خود نویسندە و همکاران نزدیک او نمی داند کە . دولتی کار آسانی نیست

ترغیب آنان بە شرکت در انتخابات تنظیم و تدوین شدە است؟ یا فاصلە گیری از جریانات حکومتی و کارفرمایی و جدا کردن خرج 

اسالمی کار از آنها ؟ گذشتە از این شک و شبهە ها، مطالب مطرح شدە در این منشور بە رغم چند نکتە بخشی از شوراهای 

فارغ از همە اینها در شرایط کنونی نە امکان تشکیل . مثبت کە در آن وجود دارد، پائین تر از سطح مطالباتی کنونی کارگران است

طح از حقوق کارگر باشد از میان کسانی کە حق کاندیدا شدن را داشتە یک فراکسیون نیرومند از کسانی کە معتقد بە همین س

باشند و بتوانند از هفت خوان قوانین انتخاباتی عبور کنند میسر است و نە چنین ظرفیتی در میان اعضای شوراهای اسالمی کار 

عضو نخودی و هیچکارە مجلس کە بنا بر این صاحب اول و آخر این منشور کسی بە جز دارودستە علیرضا محجوب . وجود دارد

 . حضور دائمی شان در مجلس جز ضرر برای کارگران و سود و نعمت برای ایشان، نتیجە دیگری در بر نداشتە، نخواهد بود
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 ُجنگ کارگری

هم از این رو و در این مقطع دادن منشوری کە اشکاالت و نارسایی زیادی هم دارد و سطح خواستە های کارگران را تنزل دادە ولو 

از روی نیت خیر نوشتە شدە باشد، نە بە سود کارگران و حقوق شان تمام خواهد شد و نە مقصود نویسندە منشور را  اینکە

شمار کارگرانی کە تمایل بە شرکت در انتخابات در جمهوری اسالمی را داشتە بآشند در هر دورە کمتر شدە . تامین خواهد کرد

از لحاظ فشار و سرکوب و بی حقوق کردن شان تحت فشار شدید قرار دارند، نە  در این دورە بخصوص کە این همە کارگران. است

انگیزەای برای شرکت در انتخابات دارند و نە با این جور بحث ها در انتخاباتی کە نتیجەاش پیشاپیش برایشان اظهرمن الشمس 

 . است، شرکت می کنند

ی برای جداکردن خرج و دخل شان از دولت و کارفرمایان اگر منشور آقای حبیبی هر چە کە هست شاید بکار شوراهای اسالم

مجلسی کە در چنین حال و هوایی ! آنها قصد آن را داشتە باشند بیاید، ولی بکار ترغێب کارگران بە شرکت درانتخابات نمی آید

جرم نمی تواند ترکیب بهتری از شکل می گیرد، اگر تحوالتی مشابە آنچە در عراق و لبنان تا مقطع انتخابات در کشور رخ ننماید ال

هر منشور و برنامەای در شرایط کنونی کە . مجلس فعلی و عملکرد بهتری را داشتە باشد تا منشور آقای حبیبی را عملی نماید

درب مجلس بە روی نمایندگان واقعی مردم بستە است بایستی در سطح جامعە و جنبش کە حکم مجلس را دارند بە معرض 

 ! تغییرات واقعی از این پس در سطح جامعە است کە رقم خواهد خورد. ت گذاشتە شودآزمون و قضاو

 

 

 

 

 !فعالین کارگری و مدنی را آزاد کنید
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 ُجنگ کارگری

قراردادی که به موجب آن کارفرما ": صفر ساعته"علیه قراردادهای تظاهرات 

 از هرگونه تعهد برای دادن کار به کارگر، ولو یک ساعت در ماه، معاف است

 بخش چهارم -استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف 

 اِما سروینو

 مرکز اسپانیائی مطالعات تخصصی در علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه –یک بازنگری انتقادی : عواقب گسترش کار نامتعارف بر ظرفیت اتحادیه ها برای نمایندگی کارگران

  تغییراتگستردگی و تنوع 

این تحلیل . غالب تحلیل های انجام شده از عواقبی که تغییر در مناسبات کار برای اتحادیه ها به بار آورده است، بسیار کلی اند

برای مثال، اقداماتی که در . ها توجه کافی به تنوع، دامنه و سیالیت این تغییرات در کشورهای مختلف اروپا نشان نمی دهند

در برخی از آنها، مثالً در بریتانیا، اقدامات بسیار . ی منعطف کردن بازار کار صورت یافته اند، بسیار متفاوت اندکشورهای مختلف برا

در حالی که در برخی دیگر از این کشورها، از جمله در اسپانیا، انعطاف در بازار کار هنوز به درجات کمی حکمفرما . عمیق بوده اند

بعضی از کشورها به اقداماتی دست زده اند که . ات صورت گرفته نیز بسیار متفاوت بوده اندبه عالوه انواع اقدام. شده است

هدف انطباق شرایط کار با الزامات تولید را در یک شرکت معین تعقیب می کرده اند، مثالً ساعات کار منعطف، وظایف منعطف یا 

برعکس، کشورهای دیگری شرایط کار را با . ر آلمان مشاهده کرداین نمونه از اقدامات را می توان د. محل کار و جغرافیای منعطف

در اسپانیا . اسپانیا نمونۀ خوبی از این دسته کشورهاست. کرده اند" منعطف"تغییر قوانین ناظر بر استخدام و اخراج کارگران 

 . مهمترین سیاست برای منعطف کردن بازار کار همانا تثبیت استخدام موقت  بوده است

 .تغییرات ناشی از این اقدامات در شرایط کار، استخدام و نوع استخدام اکیداً تابع دامنه و جوهر این اقدامات بوده اند نتیجتاً 

مشاغل موقت، مشاغل پاره وقت، خویش : به همین ترتیب، کار نامتعارف یا نااستاندارد نیز می تواند اشکال متفاوتی را بپذیرد

ن انواع مشاغل در مجاری متفاوتی بسط یافته اند و آثار متمایزی را بر شرایط استخدام در تمام ای... فرمائی، کار سیاه و 

 .به طریق اولی، تغییرات در شرایط کار نیز از این تا آن کشور یکسان نبوده اند. کشورهای مختلف اروپا بجا گذاشته اند

غل موقت و پاره وقت، انجام شده این تحقیقات نشان خاصه با تحقیقات وسیعی که روی تحول دو شکل کار نامتعارف، یعنی مشا

در عرصۀ مشاغل پاره وقت، ما از سالهای نیمۀ . می دهند که تحول گفته شده در کشورهای اروپائی بسیار متنوع بوده است

طح مشاغل البته س. قرن گذشته به بعد شاهد افزایش این مشاغل در تمام کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بوده ایم 08دوم دهۀ 

. پاره وقت، به معنای نسبت مشاغل پاره وقت به کل مشاغل، از این کشور تا آن کشور تفاوت قابل مالحظه ای داشته است

درصد،  55درصد و در دانمارک حدود  52درصد، بریتانیا و سوئد حدود  80سطح این مشاغل مشخصاٌ در کشورهای هلند بیشتر از 

درصد، یعنی بسیار پائین بوده  9درصد و پرتقال نزدیک به  7درصد، ایتالیا  0درصد، اسپانیا  2یشتر از یعنی بسیار باال، و در یونان ب

در مورد مشاغل موقت، اگرچه تعداد این مشاغل نیز در سراسر اتحادیۀ اروپا افزایش داشته، اما در برخی از کشورهای . است

 .این سیر مشخصاٌ در یونان محسوس بوده است. ستعضو، نسبت مشاغل موقت به کل مشاغل سیر نزولی داشته ا

استخدام پاره وقت عنوانی مشترک برای . کار نامتعارف همچنین می تواند اشکال متنوعی را در قراردادهای کار به خود گیرد

از  کار در بخشی از وقت روزانه، بخشی از هفته، بخشی از ماه، یا همچنین بخشی: استخدام در موقعیتهای متفاوت است

شغل مربوطه می تواند موقت باشد یا ثابت، یعنی کارگر از کار یک پاره وقت در هفته برای مدت طوالنی مطمئن باشد، یا . سال
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 ُجنگ کارگری

یعنی . این نکته طبعاً در مورد مشاغل موقت هم صادق است. شغل پاره وقتی داشته باشد( موقتاً )برای مدت غالباً کوتاهی 

، و استخدام "استخدام سیال"مثالً قراردادهای با مدت معلوم، : کار موقعیتهای متنوعی دارند مشاغل موقت نیز از نظر قرارداد

الزم به تأکید نیست که مشخصه های ویژۀ هر یک از این اشکال و شرایط کار در هر یک از آنها (. 1)حسب مورد و تصادفی 

 .متفاوت است

ندگی اتحادیه های کارگری، مهم این است که بتوان تمایزات کارگران این برای درک عواقب این قبیل مشاغل بر توان و ظرفیت نمای

چنین تمایزاتی خیالی نیستند، . قبیل مشاغل را با کارگران صاحب مشاغل استاندارد عضو اتحادیه ها تشخیص داد و تحلیل کرد

دستمزدهای : ر نامطئمن و متزلزل همراه استکار نامتعارف، در قیاس با کار استاندارد، معموالً با شرایط کا. بلکه واقعیت دارند

البته این وضع همه جاگیر نیست و در برخی از کشورها قانون ... پائین، نااطمینانی از مدت کار، محرومیت از تأمین اجتماعی، 

نامتعارف الزاماً به بنابراین کار . حمایت از این گروه کارگران و حقوق برابر آنان را با دیگر گروه های کارگران تضمین کرده است

 .معنای کار نامطمئن نیست

 

معموالً مدت قرارداد با انجام کار . قرارداد با مدت معین ناظر بر توافقی است بین کارگر و کارفرما، برای یک مدت زمان معین -(1)

سیال مدت کار قطعی  در استخدام. در قراردادهای با مدت معین معموالً دستمزد نیز تعیین می شود. معینی تعیین شده است

در استخدام حسب مورد استخدام کامالً تصادفی است و وابسته به سطح . نیست اما طبعاً موقت و به اختیار کارفرماست

 .    فعالیت در بخش خصوصی

 

 

 !کارگران، معلمان، فعالین مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد کنید
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 ُجنگ کارگری

 !برابر شهریورتقریباً دو : تعداد اعتراضات کارگری مهر ماه
 مراد رضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق این الگو ماه اسفند، که با . دهد نگاهی به اعتراضات کارگری در طول سال، همواره، الگوی نسبتاً مشابهی را نشان می

شود، تعداد اعتراضات کارگری  های خانوار از یک سو و تغییر و تعدیل نظام اقتصادی کشور از سوی دیگر مقارن می افزایش هزینه

شود  عالوه بر این تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار در اسفند ماه، سبب می. کند اَشکال گوناگون افزایش پیدا می به

های سیاسی و  سازمان. کارگران با هراس معاش در سال آینده مواجه شوند، و به اَشکال گوناگون دست به اعتراض بزنند

 .تری دارند ت، در اسفند هر سال، فعالیت گستردههای کارگری هم با توجه به همین وضعی تشکل

سال مالی بخشی از واحدهای تولیدی و خدماتی در شهریور انجام . پس از اسفند، مهر ماه، دومین ماه پر اعتراض است

دیل نیرو، به بنابراین تع. ای است دوره عالوه بر این در مراکز صنعتی، انتهای شهریور زمان انبارگردانی و حسابرسی میان. شود می

از طرف دیگر رشد نامعقول قیمت لوازم تحریر، فشار مالی زیادی بر خانوارها . شود های اخیر در ماه، بیشتر انجام می ویژه در سال

 .شود کند و همین امر زمینه ساز افزایش تعداد اعتراضات کارگری می تحمیل می

کارگران و مزدبگیران ایرانی، در سال جاری و . ی گذشته داشتها این افزایش نسبی، در سال جاری، تفاوت چشمگیری با سال

 .اند درصد بیش از ماه شهریور به اشکال گوناگون دست به اعتراض زده 08در ماه مهر، 

به طور مثال، کارگران . تر شده است تر و جدی محتوای اعتراضات کارگری نیز رادیکال. این رشد در اعتراضات تنها کمی نبوده است

های  اند، آزادی اسماعیل بخشی، آزادی بازداشتی تپه، که رهبران کارگری جدیدی را در میان جنبش خود یافته ی هفت همجموع

ی پرداخت دستمزدهای معوقه شعار  جدید این مجموعه و همچنین بازگشت به کار کارگران معترض اخراجی را در کنار مطالبه

ی ایران به درد اصلی کارگران بدل شده  تپه، که در صنایع چهارگوشه ه تنها در هفتای که البته امروز ن دستمزدهای معوقه. دادند

 .است

اعتراضات کارگری در ساحت سیاسی ایران نیز تاثیر مشهود خود را گذاشته است و گزارشاتی از چندین شهر ایران نشان 

ارگران استفاده یا در واقع سواستفاده ی مجلس، از هر جمع و فرصتی برای طرح مسائل ک دهد که کاندیداهای بالقوه می

هاست از این راه  اما کارگران آگاه مدت. البته راه حل این کاندیداهای بالقوه، رای به آنها در انتخابات اسفند است. کنند می

 .کنند تری در نظام سیاسی و اقتصادی ایران را طلب می اند و تغییرات بنیادین راهه عبور کرده های بی حل

ی شدید دولت، که طبق ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، رفع آن نیازمند افزایش بیش از سه برابری  ری بودجهخبر کس

عنوانی که )دهد نه نمایندگان فعلی و نه کاندیداهای بالقوه، و نه دولت مستقر و دولت در سایه قیمت نفت است، نشان می

 .در نخواهند بود قدمی برای بهبود وضعیت بردارندقا( اند طلبان برای سپاه انتخاب کرده اصالح

های پیشین ُجنگ کارگری اشاره شده است، حوادث کار، به شکل چشمگیری بیش از سال  همچنین همانگونه که در شماره

هر چند که مسئولین جمهوری اسالمی در انتهای سال احتماالً مانند هر . دهد های گذشته کشته و زخمی می گذشته و سال
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توان گفت روزی نیست که خبر مرگ و مصدومیت  اما به جرات می! ل خبر از کاهش تعداد قربانیان حوادث کار خواهند دادسا

 .کارگران، حین کار مخابره نشود

ی قابل توجه دیگر این است که کارگران معترض واحدهای تولیدی و خدماتی، که سال گذشته معترض بودند، امسال هم با  نکته

در واقع هیچ تغییر معنی داری، در راستای بهبود وضعیت اتفاق نیفتاده است و اگر . دهند ات به اعتراضات ادامه میهمان مطالب

ی آشیل  گران اقتصادی پاشنه اعتراضات کارگران نفت، که سوی برخی تحلیل. تغییری هم بوده است، در جهت منفی بوده است

پارس جنوبی، کارگران شرکت حفاری شمال و  15ر در میان کارگران فاز های اخی شود، در هفته جمهوری اسالمی محسوب می

همچنین کارگران قراردادی سازمان گردشگری . همچنین شرکت ملی حفاری نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق انجام شده است

 .اند ی گذشته تجمعات اعتراضی داشته نیز در هفته

ی اعتراضات کارگری افزوده  ی کم نشده است که روز به روز بر شدت و گسترهبنابراین نه تنها از گستردگی اعتراضات کارگر

 .شود می

های برجام در آبان ماه، و تحوالت سیاسی منطقه، ظن رشد  مانده ی جمهوری اسالمی، به محاق رفتن باقی کسری بودجه

به این اعتراضات نیز سرکوب و بازداشت تنها واکنش جمهوری اسالمی . کند های آینده را تقویت می اعتراضات کارگری در ماه

 .توان داشت بنابراین چند رهیافت مشخص نسبت به روزهای باقی مانده از سال جاری می. معترضین است

امکان اتحاد عمل میان کارگران معترض در واحدها و مناطق مختلف، با توجه به گسترش روز افزون اعتراضات بسیار  -1

و طرح شعارهای متحد، نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران را مستاصل و مجبور  بیشتر شده است و ایجاد ارتباط

 .نشینی خواهد کرد به عقب

واقعیت این است که با افزایش . تر دنبال کنند های سیاسی باید وظایف خود در قبال کارگران زندانی را جدی سازمان -5

خواهد شد و برای افشاگری در مورد وضعیت اسفناک این  ی اعتراضات، تعداد زندانیان گمنام و ناشناس بیشتر دامنه

 .زندانیان چاره جویی کرد

های گذشته، باید به دقت تدوین شده و با کارگران معترض در دیگر  تجربیات موفق اعتراضات در برخی واحدها در سال -8

ارهای موثری را به کارگران های رفته مجدد طی نشود و تجمیع تجربیات، راهک واحدها به اشتراک گذاشته شود تا راه

 .نشان بدهد

 

 

مبارزە مشترک برای آزادی فعالین کارگری، مدنی و سیاسی را سازمان 

 !دهیم
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 !با فرمان دمحم شریعتمداری غارت بخش دیگری از سرمایە های تامین اجتماعی کلید خورد

 صادق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

عمومی عادی سالیانە شرکت سرمایە گذاری تامین  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست مجمعدمحم شریعتمداری وزیر 

بر واگذاری شستا و زیر مجموعە های آن تاکید و در واقع فرمان واگذاری آنها بە بخش . آبان برگزار شد ٨کە در ( شتسا)اجتماعی 

تماعی کە قرار هنوز از تعداد شرکتهای تحت مالکیت تامین اج. خصوصی سازی را بعنوان اولویت های فعالیت شستا صادر کرد

ولی پیداست کە مقصود باید شرکت های سود . است واگذار شوند و از سود دە یا سود دە نبودنشان اطالعی در دست نیست

. چرا کە بخش خصوصی هیچ وقت تمایلی برای خرید شرکتهایی کە سود دە نیستند نداشتە و ندارد. دە تامین اجتماعی باشند

کە اگر این شرکتها سود ده هستند پس چە دلیلی دارد کە می خواهند این سودها را بجای  در این جا این سوال پیش می آید

اینکە صرف بهبود کارآیی تامین اجتماعی کە هم اکنون هم درآمدهایش و هم حجم و کیفیت خدماتی کە ارائە می کند کاهش 

: " است و دستور روحانی خواندە و گفتە استشریعتمداری در این مجمع همچنین واگذاری شرکتها را خو. یافتەاند نمی کنند

ها است که در این زمینه سازمان تامین اجتماعی  دیدگاه عمومی دولت و شخص رئیس جمهور محترم به سمت و سوی واگذاری

گفتنی است کە روحانی در جلسەای کە چند هفتە بعد از رای ". و شستا تکلیف جدی دارند و باید به این سمت  حرکت کنند

ی مجلس بە شریعتمداری برای وزارت تعاون، رفاە و کار داد و گزارش آن در رسانە ها منتشر شد، ضمن تاکید بر خصوصی باال

 !سازی شرکت های تحت مالکیت شستا گفتە بود، شرکتهای غیر سود دە را مجانی واگذار کنید

سیاسی و مدنی و شماری از اقتصادانان مستقل و عالوە بر کارگران و تشکلهای کارگری و بازنشستگان، عدە زیادی از فعالین 

عدالت خواە با اشارە بە دولتی نبودن اموال و دارایی های تامین اجتماعی پس از این دستور روحانی، نسبت بە آن اعتراض کردند 

رگران گرفت کە در اثر چندی پیش نیز دولت تصمیم بە واگذاری بانک رفاە کا. و گفتند کە روحانی حق چنین کاری را نداشتە و ندارد

هم اکنون نیز . اعتراضات شدید و اشکاالت حقوقی این تصمیم مجبور بە توقف موقت واگذاری و انجام آن درفرصت مناسبتری شد

 . زمزمە واگذاری بانک رفاە دوبارە قوت گرفتە است و بە نگرانی کارگران و بازنشستگان دامن زدە است

ست کە نمایندگان مجلس کە در ظاهر با خصوصی سازی برخی از واحدهای دولتی واگذار شدە نکتە قابل تامل در این میان آن ا

بە طرفداران دولت مخالفت می کنند و علیە آن افشاگری می کنند، بە این امید کە در این بین بخشی از شرکتهای تامین 

و جزئی از سرمایە های اندوختە شدە  اجتماعی را مالخور کنند از خصوصی سازی شرکتهای کە متعلق بە تامین اجتماعی

کشمکش بر سر غارت اموال تامین اجتماعی بین جناح های حکومتی دە ها سال است کە . کارگران است حمایت می کنند

دولت ها نیز با . برگی از این کشمکش ها در زمان ریاست سعید مرتضوی با برادران الریجانی در مجلس رو شد. ادامە دارد

. الن از صندوق تامین اجتماعی و از همە بیشتر دولت روحانی اموال و درآمدهای این سازمان را بە غارت می برندبرداشت های ک
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این در حالی . هزار میلیارد تومان رسیدە ٢٢٢سال بە  ٥هزار میلیارد در زمان احمدی نژاد ظرف  ٥٦بطوری کە بدهی دولت از 

انە نیز در سالهای اخیر صرف بودجە بهداشتی دولت می شود کە ربطی بە است کە یک سوم از مجموع حق بیمە پرداختی ماه

ادامە برداشتها و غارت های این چنینی یکی از دالیل اصلی کمبود بودجە در تامین اجتماعی است کە . درمان کارگران هم ندارد

همین دو هفتە . ن بیمە شدە استباعث افت کیفیت خدمات و افزایش سهم پرداختی دارو و درمان کارگران و نیمە خصوصی شد

پیش کە دولت بە بهانە نداشتن امکان مالی قانون همسان سازی حقوق باز نشستگان را پس از سالها کە بین مجلس و دولت 

حاال با فروش و یا در واقع مالخور شدن این شرکتها بخش دیگری از منابع تامین اجتماعی از بین . در رفت و آمد بود پس گرفت

اینک تنها عاملی کە می تواند این روند مخرب را . و فرایندە نابودی و اضمحالل تامین اجتماعی شتاب خواهد گرفت می رود

متوقف کند و جلوی فاجعە نابودی تامین اجتماعی را کە درمان، دارو و حقوق بازنشستگی میلیون ها انسان در گروی بقای آن 

همە اعضای تحت پوشش تامین اجتماعی است کە درست نیمی از کل  است بگیرد بە حرکت درآمدن کل جنبش کارگری و

هر اقدامی کە بخواهد صورت بگیرد باید قبل از تبدیل شدن این سرمایە ها بە دالر و . جمعیت علی کشور را شامل می شود

 . اروپا و امریکا بشود انتقال آن توسط آقایان و آقا زادگان شان بە حساب های بانکی در

 

 

 

 !فعالین محیط زیست را آزاد کنید
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مهن شبخ -( " 1!)ما را به حساب آورید: "گزارش ویژه  

تقویت دموکراسی در ساختار درونی اتحادیه –فهم نقشه راه   

 تامارا گُاسی

 ترجمه گودرز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های راهبردی ئتالفسرعت بخشیدن به تغییر از طریق جنبش های چندمقطعی و ا و انتشار نقشه راه  

ادامه -اسپانیا تجربه   

: متأسفانه، راهپیمایی و مارش یک عصای جادویی نداشت که با یک تکان بتواند بیماریهای مردساالری را در جامعه عالج کند

ما هنوز شاهد اخراج از محیط کار هستیم که بر اساس آمار . نابرابری و تبعیض در محیط کار یک شبه قابل پاک شدن نیست"

از  CCOOبرای حفظ فشار و تداوم حرکتی که در اثر این بسیج عمومی آغاز شده بود ." ن می شودآن نصیب زنا% 29رسمی 

استفاده می کند تا مردم را همچنان هدفمند و در صحنه نگاه 8MS مارس همیشه و یا هشتگ  0به معنی  8MSiempreهشتگ 

همچنین با سازمان های زنان و فمینیستها و سایر اتحادیه های صنفی  CCOO. دارد تا مبارزه برای برابری جنسیتی را ادامه دهند

همکاری و ائتالف می کند تا بر دولت اسپانیا فشار بگذارند تا برای این اهداف پایه ای بودجه و امکانات الزم اختصاص دهد و برای 

تعهد داده شده است که قانون  5817سال در . پیشگیری از خشونت خانواده ای و تجاوزات جنسیتی قوانین الزم تصویب نماید

 .بر ضد خشونت جنسیتی به اجرا گذاشته شود، اما هنوز عملی نشده است 5882مصوب در سال 

یک دیدگاه جامع را در نحوه اداره تمام مناطقی که کنشگری ها را شامل می شود در  5882قانون ارگانیک : "بالسکو می نویسد

این به معنای شناسایی حقوق کارگران و تأمین . ی از خشونت ساختاری علیه زنان را بگیردبر می گرفت تا جلوی تبعیض ناش

است و پیشرفت در آگاهی  -مثالً برای قربانیان خشونت جنسیتی  –اجتماعی، یارانه های اجتماعی و کمک های حقوقی 

این وجود دولت های سابق هیچ کدام برای با ." بخشیدن به جامعه دایر بر این که خشونت علیه زنان یک مشکل اجتماعی است

تأمین این نیازها و اجرای قانون بودجه کافی در نظر نگرفته بودند، و بالنتیجه تا کنون هیچ تأثیر مثبتی از این قانون حاصل نشده 

ا تاکید دارند که آنه. مارتین بالسکو و همکاران او از پای نخواهند نشست تا وقتی که این قانون بطور کامل اجرائی شود. است

"CCOO  خواستار اجرای فوری قانون مصوب دولت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و شفافیت کامل در تأمین مالی برای

 ."اجرای قانون و تضمین دولت در کنترل اقدامات و راستی آزمایی های مصرح در قانون هستند

 

 تجربۀ  ایرلند
این پیروزی . قاطع در رفراندومی قوانین بسیار کنترل کننده برای سقط جنین را رد کردنددر ماه می امسال مردم ایرلند با رای 

آغاز شده بود، به دست آمد و البته به خاطر حمایت کنگره  5812که از سال " لغو هشت"تاریخی در نتیجه بسیج همگانی 

منتشر شده بود، دبیر برابری اتحادیه  ICTUنمای کنگره در تار 5812در یک بیانیه که در نوامبر . (ICTU)اتحادیه های صنفی ایرلند 

که در عمل هر نوع سقط جنین را ممنوع کرده  1908با این متمم قانون اساسی مصوب سال  ICTU: "دیوید جویس نوشته بود

یک سیاست  این. سال بعد هم با آن مخالفت کرده بوده است 88بود، در همان زمان معرفی به مجلس مخالفت کرده بود، و در 

کنگره اتحادیه های صنفی ایرلند، به عنوان بزرگترین سازمان . هم تغییری در آن به وجود نیامده بود 5812گزاری بد بود و تا همین 

زنان بیش . همگام است 28.8.8در مبارزه برای لغو متمم هشت و الیحه " 5812بپاخیزش زنان "جامعه مدنی در ایرلند، با جنبش 
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ضای اتحادیه های صنفی را در ایرلند شامل می شوند و قابل قبول نیست که در کشوری زندگی کنیم که بطور از نیمی از اع

قانونی سالمت آنها را در شرایط پرریسک و خطر قرار می دهد و آنها را مجبور به زیر پا گذاشتن قانون می نماید و یا مجبور میکند 

 ."ج از کشور سفر کنندکه برای دریافت یک خدمت بدیهی پزشکی به خار

 

 -ITUCگزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی  -(1)

https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf 

 

 

 !کارگران هفت تپە حمایت کنیماز مبارزە عادالنە 
 

 

همە با هم علیە سرکوب فعالین کارگری و حقوق سندیکایی کارگران 
 !مبارزە کنیم

https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تن از فعالین کارگری و مدنی از زندان با سپردن وثیقە های  ٧ادامە اعتصاب در آذرآب، وقفە مشروط در اعتصاب هفت تپە، آزادی 

سنگین، اعتراض در شرکتهای پیمانکاری مرتبط با صنعت نفت، افزایش شدید حوادث کار و شمار قربانیان آن، مهمترین رویدادهای 

 . کارگری هفتە بودند

مسئولین دولتی و حکومتی کە نتوانستە بودند با وعدەهای سرخرمن و . اعتصاب کارگران آذرآب در این هفتە نیز ادامە یافت

تن از کارگران و گروگان گرفتن آنها تالش کردند کارگران را  ١٤ترفندهای تفرقە افکنانە اعتصاب را درهم بشکنند، با بازداشت 

با این حال این تالشها کە با همدستی آشکار و نهان شورای اسالمی کار انجام . تصاب خاتمە دهندبترسانند بلکە از این راە بە اع

گرفت بی نتیجە ماند و حتا آزادی همە کارگران بازداشتی نیز نتوانست خللی در عزم کارگران برای عقب نشینی از مطالبات شان 

 . بوجود آورد

 وقفە موقت و مشروط در اعتصاب هفت تپە

روز با دادن وعدە رسیدگی بە خواستە های کارگران و آزادی اسماعیل بخشی و دمحم خنیفر  ٤٤ب کارگران هفت تپە پس از اعتصا

در طول اعتصاب عوامل شورای اسالمی و خانە کارگر با همدستی کارفرما و نهادهای سرکوبگر . بطور مشروط پایان یافت

حالی کە هنوز اعتصاب ادامە داشت اخبار جعلی مبنی بر پایان یافتن اعتصاب  کوشیدند بە این دور از اعتصاب پایان دهند و در

ولی کارگران زیر بار نرفتند و آنقدر بە اعتصاب شان ادامە دادند تا مطمئن شوند بە بخشی از مطالبات شان پاسخ . منتشر کردند

اصلی آنها در این اعتصاب بود کە علی آزادی اسماعیل بخشی و دمحم خنیفر یکی از خواستە های . مثبت دادە خواهد شد

 . الحساب به این خواست خود رسیدند

با این اعتصاب کارفرما و مسئولین دولتی و قضایی باید فهمیدە باشند کە دوران دست بە سر کردن کارگران و ندادن پاسخ بە 

های اصلی کارگران است، هنوز بە نظر با این حال در مورد لغو خصوصی سازی کە از خواستە! مطالبات آنها بە سر رسیدە است

 . می رسد راە طوالنی و سختی در پیش روی کارگران قرار دارد

 اعتراضات دامنە دار در شرکتهای پیمان کار صنعت نفت

. خبرهای منتشر شدە در طول هفتە حاکی از گسترش روزافزون اعتراضات کارگران شاغل در شرکتهای حفاری صنعت نفت دارند

. در این هفتە منتشر کرد" ایلنا "ن اعتراضات کە مربوط بە عدم پرداخت دستمزد چند ماە گذشتە است را خبرگزاری بخشی از ای

نسبت بە " شرکت ملی حفاری ایران" و" پارس جنوبی ۲٢فاز "تعمیرات ، "حفاری شمال"بنا بە این گزارشات کارگران سە شرکت 

https://bepish.org/taxonomy/term/975
https://bepish.org/taxonomy/term/975
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 ُجنگ کارگری

این اعتراضات در حالی . ودە و خواهان پرداخت منظم و بە موقع آن شدەاندعدم تاخیر در پرداخت دستمزدهای خود اعتراض نم

جریان دارد، کە اخیرا بدنبال اعتراضاتی کە در میان کارگران نفت نسبت بە کمی دستمزدها بوجود آمدە بود، یکی از مسئولین 

ی بهبود شرایط کاری و مزدی شرکت نفت خبر از افزایش دستمزد و مزایای کارگران رسمی شاغل در صنعت نفت، و بررس

گفتنی است کە یکی از خواستە های اصلی کارگران . کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکار فعال در صنعت نفت را دادە بود

شرکتهای واسطەای حذف این شرکتهاست کە بخشی از دستمزد کارگران را می بلعند و پایبندی بە قوانین کار ندارند، می 

 . باشد

 تن از کارگران و حامیان زندانی شان ٧ آزادی موقت

ادامە اعتصابات کارگری و قرار گرفتن خواست آزادی فعالین کارگری زندانی در صدر خواستە های این اعتصابات از یک سو و 

همراهی فزایندە نهادهای مدنی و سیاسی و حقوق بشری با این خواست کارگران از سوی دیگر موجبات آزادی موقت جمعی از 

 ٤٢، ٤١، ٤١آزادی این عدە در حالی صورت گرفت کە هنوز مدت زیادی از بریدن احکام های . الین کارگری را در این هفتە رقم زدفع

میلیون تومانی و ظاهرا تا تشکیل دادگاە تجدید  ٧٥٢گرچە آزادی این گروە با وثیقە های کالن تا . سالە برای آنها نگذشتە بود ٦و 

ن همە عامل تعیین کنندە در آزادی آنها، فشار اجتماعی و نگرانی از گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری نظر صورت گرفتە، با ای

و دامن گرفتن جوش و خروش و روحیە قوی مبارزە جویی است کە عموم کارگران را در بر گرفتە و آثار آن در همە جا هویدا و 

. چکی از فعالین جنبش کارگری و مدنی هستند کە از زندان آزاد شدەاندبا این همە، اینها تنها بخش کو. ناپوشاندنی شدە است

هنوز دەها نفر از فعالین سرشناس و ناشناس جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و مدنی مانند، اسماعیل عبدی، 

شان نیست و آزادی  در زندان هستند کە حکومت مایل بە آزادی... بهشتی لنگرودی، حبیبی، جعفر عظیم زادە، عسل دمحمی

با این اوصاف آزادی این عزیزان از . آنها مستلزم تالشهای مشابە ای است کە برای کارگران هفت تپە و یاران شان انجام گرفت

زندان بە تنهایی کافی نیست زیرا هر بار پس از آزادی با قید و شرط هر مبارزی چند مبارز دیگر بازداشت و بە زندان محکوم می 

شرط رهایی از این دور باطل تمرکز مبارزە روی حق تشکل، اعتصاب، تضمین . ین دور باطل همچنان ادامە پیدا کردە استشوند و ا

ما آزادی همە این عزیزان را بە خانوادەها، . حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی برای همە شهروندان بدون هر استثنایی است

. سیاسی و مدنی کە در این راە کوشا بودند صمیمانە شادباش می گوییم همرزمان کارگرشان و همە گروەها و نهادهای

خواست ما آزادی بی قید و شرط کلیە زندانیان سندیکایی، مدنی، سیاسی و اتنیکی، لغو احکام ظالمانە کە علیە شان صادر 

 . ندی آنها ستشدە، بازگشت بە کار همگی آنها، تضمین امنیت شغلی، اجتماعی و رعایت اکید کلیە حقوق شهرو

 رشد شتابان حوادث کار و قربانیان آن

گزارشات متعددی کە از کشتە و معلول شدن کارگران در حین انجام کار منتشر می شوند و البتە تنها بخشی از این کشتار را 

افزایش پیوستە شمار قربانیان حوادث کار ریشە در . منعکس می کنند، حاکی از افزایش حوادث شغلی و شمار قربانیان آن است

عدم پیگرد کارفرمایان خاطی کە مقررات قانونی مربوط بە ایمنی و بهداشت محل های سودخواهی هر چە بیشتر کارفرمایان و 

. نفر در اثر حوادث شغلی کشتە می شوند ٥طبق برخی آمارها هر روز بیش از . کار را رعایت نمی کنند توسط ادارات کار دارد

ند و شمارشان بسیار بیشتر از کشتە شدگان است آماری از کسانی کە معلول و از کارافتادە و یا دچار بیماریهای شغلی می شو

حکومتی کە . در دست نیست و اساسا معلوم نیست کە سامانەای برای ثبت شمار و علل معلولیت این گروە وجود داشتە باشد

ب در از میان برداشتن قوانین حمایتی و فراهم کردن استثمار هرچە بیشتر کارگران از هیچ تالشی دریغ ننمودە است، عجی

 . نیست کە برای جان کارگر هم ارزشی قائل نباشد و چشمانش را بر این کشتار و عوامل آنها ببندد

 : منتشر شدەاند" ایلنا"اینها تنها بخشی از این حوادث و قربانیان آنها هستند کە خبرشان در دو هفتە اخیر در خبرگزاری 

  کشته و زخمی شدن دو کارگر در حاشیه پل داروپخش اردبی؛ -

  دستگاه پرس در کارخانه فوالد اردستان جان یک کارگر را گرفت؛ -

 بروز حادثه در خط تولید کارخانه فوالد آریا اردستان منجر به مرگ یکی از کارگران این کارخانه ش؛ -

  کن در شازند؛ مرگ یک کارگر چاه -

 مرگ یک کارگر نیروگاه زمین گرمایی در اثر سقوط از جرثقیل؛ -

  های لودر؛ خراش کارگر زیر چرخمرگ دل -

 سازی بر اثر برخورد با کامیون؛ کشته شدن کارگر کارخانه ذغال -
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 دستگاه پرس در کارخانه فوالد اردستان جان یک کارگر را گرفت؛ -

 دو کارگر از باالی جرثقیل در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج سقوط کرده و جان باختند؛ -

 کن را گرفت؛ کارگر چاهفاضالب شهری در کاشان جان  -

 فشار قوی برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شد؛  کارگر پست -

شرقی چهار نفر را زیر خاک  ریزش آوار حین عملیات خاکبرداری در نزدیکی شهر صوفیان در شهرستان شبستر استان آذربایجان -

 .مدفون کرد

آدرس زیر می توانید با " ُجنگ کارگری"برای تماس با نشریه *

 :تماس بگیرید

sabosob@gmail.com 

فداییان )نشریه گروه کار کارگری حزب چپ ایران " ُجنگ کارگری*"

 :را می توانید در آدرس زیر ببینید( خلق

erm/457https://bepish.org/taxonomy/t 

 

 

 !مبارزە برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری را تشدید کنیم

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

