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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  

 تداوم اعتراضات وتحکیم تشکیالت راە رسیدن به مطالبات

 صادق کار

 

ی برگزاری در دوم دیماە بار دیگر معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته به فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان برا

شهر  ۰۱١و بنا به گزارش سازمانگران اعتراضات در  تجمع های مطالباتی خیابانی جهت رسیدن به خواسته هایشان پاسخ مثبت دادند

ه بزرگ و کوچک به خیابان آمدند و مصممانه تر از پیش بر خواسته های خود پای فشردند و بر ادامه اعتراضات شان تا رسیدن ب

 .خواسته هایشان تاکید کردند

فرهنگیان  تهدید و احضار و بگیر به بند علیه معلمان وحرکت اعتراضی گستردە دوم دی در شرایطی رقم زدە شد که قبل از آن موجی از 

یت بسیج و سازمان و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان این تشکل مستقل و مبارز فرهنگیان که بیشترین نفوذ و پایگاە و ظرف

های  رفتن فراخوان و لغو تجمعدهی در میان فرهنگیان را دارد از طرف نیروهای امنیتی برای وادار کردن شورای هماهنگی به پس گ

 .اعتراضی به راە افتادە بود

گیان نفاق تصور حکومت و دولت بر این بود که می توانند با سرهمبندی کردن طرح رتبه بندی و آزاد کردن رسول بداقی در میان فرهن

مانور می  ی وابسته هم وجود داشت و روی آنبیندازند و تظاهرات خیابانی را بی رونق نمایند، اما این تصور که در میان رهبران تشکلها

 .دادنند غلط از کار درآمد

تراضات در این مدت تعداد زیادی از رهبران تشکلهای وابسته به جناح های حکومت نیز که در میان معلمان فعالیت می کنند و مخالف اع

ماە شوند. تالش کردند مانع از انجام اعتراض دوم دیخیابانی جهت فشار به حکومت برای کسب مطالبات معلمان هستند، به انحا مختلف 

رویه  بعضا نیز همزمان با تهدیدات روزی نامه های وابسته به نیروهای سرکوبگر علیه شورای سازماندهی با آنها هم زبان شدند و همان

 .را در پیش گرفتند

گرفت و  لهای صنفی تصمیم به دادن فراخوان خیابانیبا وجود این همه تهدیدات و فشارها و برحذر باشها، شورای رهبری منتخب تشک

 .حاضر به پس گرفتن و لغو آن نشد

بار آن پس گرفتن فراخوان و لغو تظاهرات در واقع از هر لحاظ به ضرر معلمان و ضربهای به شورای هماهنگی و مشی مبارزاتی و اعت

مخالفان آن را در موقعیت دشوارتری قرار داد بود. نتیجه اعتراضات اما بر اعتبار و مشی درست این تشکل افزود و . 

باتی را اعتراضات گستردە دوم دیماە فرهنگیان آزمون دیگری بود برای سنجش موقعیت تشکلهایی که خیابانی کردن مبارزە مطال

ه زنی با باالیی ست چانموثرترین شیوە رسیدن به مطالبات فرهنگیان می دانستند و تشکلهایی که همچنان با وجود بی سرانجام ماندن سیا

 .ها و پرهیز از به صحنه آوردن معلمان بر ادامه رویه غلط خود اصرار داشتند
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 ُجنگ کارگری

شکل حضور گستردە معلمان و فرهنگیان نشان داد که تمایل غالب در میان فرهنگیان در جهت رویکرد شورای هماهنگی است و این ت

ماهنگی امکان می لها در میان فرهنگیان برخوردار است. موقعیتی که به شورای همستقل از پایگاە نیرومند غیر قابل قیاسی با سایر تشک

 .دهد به رغم همه موانع ظرف دو هفته دو اعتراض نیرومند و گستردە را سازمان دهد

به منافع و حقوق  ر شوراموفقیعت و گستردگی پایگاە این تشکل البته تنها به واسطه اتخاذ مشی مبارزە خیابانی نیست. پایبندی تززل ناپذی

ی آن شد، معلمان و فرهنگیان و همچنین عدالت آموزشی است. عدالت آموزشی که در تجمع های اعتراضی روز گذشته تاکید بیشتری رو

د. شورای حلقه واسطه ارتباط بین دانش آموزان و اولیای آن یا به واقع با اکثریت بزرگ جامعه است که از بی عدالتی آموزشی در رنجن

تحمل  هنگی تا کنون هزینه بسیاری برای کسب چنین موقعیتی دادە است. تحمل دەها سال زندان، صدها اخراج و تبعید و تعدیل وهما

دی به منافع فشارهای سخت دیگر بخشی از هزینه هایی هستند که رهبران و اعضای آن تا کنون بواسطه ایستاگی روی استقالل و پایبن

موزان و مشی مبارزاتی خود پرداختهاند و در حال پرداختن هستندمعلمان و فرهنگیان و دانش آ . 

ی عدالتی و افت این تشکل بر خالف تشکلهایی وابسته به جناح های قدرت که با سکوت و بعضا حمایت آشکار از سیاستهایی که موجب ب

ە شدن عدە بیشتتری از چرخه کیفیت آموزش شدە است و حمایت از خصوصی سازی امر آموزش که همه ساله موجب بیرون راند

 .آموزش و طبقاتی و تبعیض آمیزتر شدن مداوم آن گردیدە شدیدا مخالفت نمودە و علیه آن مبارزە کردە است

ارنداین نیز یکی از نقاط دیگر قوت شورای هماهنگی است که نه حکومت و نه رهبران تشکلهای حکومتی سر سازگاری با آن را د . 

ادالنه یک ران و کشاورزان و دیگر زحمتکشان و تهی دستان شهر و روستا به تنهایی و بدون حمایت از مطالبات عمعلمان نیز مانند کارگ

که  دیگر و سازمان دادن خود نمی توانند به خواسته های واقعی خود برسند و بطور مستمر از حقوق خود دفاع کنند. شورای هماهنگی

چنین آن توجه نمودە و تالش نمودە و می نماید تا پیوندی با دانش آموزان و اولیای آنان و هماهمیت قضیه را درک کردە است از ابتدا به 

ه در سایر گروە های مزد بگیر بوجود آورد. حکومت که بقای خود را در تفرقه میان ستمدیگان و عدالتخواهان می داند با هر تالشی ک

قدامات کوشد سرکوب و مانع از آن گردد. هم از این رو است که تالشها و ا راستای ایجاد اتحاد و همبستگی و تشکل سازی باشد را می

شم و رهبران شورای هماهنگی برای پیوند با گروەهای اجتماعی دیگر و اولیای دانش آموزان از طرف رهبران تشکلهای حکومتی با خ

می کنندغضب روبرو می شود و این تالشها را به بهانه اینکه در "شان" معلم نیست نکوهش  ! 

الهای تهدیدات و اقدامات سرکوبگرانه که بییش از دو دهه است علیه رهبران شورای هماهنگی جریان داشته است و اکثر رهبران آن س

ی زیادی را در زندان گذراندە و یا از کار اخراج شدەاند از این به بعد هم در صورتی که شرایط به حکومت فرصت بدهد، ادامه و حت

ید هم بشودممکن است تشد . 

و تحکیم  عامل موثری که می تواند مانع تداوم سرکوب شورای هماهنگی بشود به کنش و واکنش و حمایت بدنه جنبش معلمان و گسترش

کیالت تشکلهای صنفی وکار سازمانگرانه بستگی دارد. معلمان و فرهنگیان بدون تشکلی همچون شورای هماهنگی که به یک تش

هماهنگی به  ی فرا روئیدە قادر نخواهند شد به خواسته هایشان دست بیابند. هم از این رو گسترش شعب شورایاتحادیهای نسبتا سراسر

یان در حال و شهرهایی که هنوز فاقد تشکل هستند و تقویت این شورا ضمانتی است برای دفاع از خواستهها و حقوق سندیکایی فرهنگ

ان ممکن گیر از حقوق شان بدون داشتن اتحادیه و تشکل مستقل و مبارز در هیچ جای جهآیندە. دفاع هیچ یک از گروەهای مزد و حقوق ب

علمان دست به نیست. حفظ هیچ دستاوردی نیز بدون تشکل ممکن نیست. ممکن است دولت به صورت تاکتیکی در اثر اعتراضات اخیر م

آنها را پس خواهد گرفتعقب نشینی هایی هم بزند، اما اگر موفق به سرکوب شورای هماهنگی گردد،  . 

عالین افزایش رژیم به بهانه شروع اعتصاب و اعتراض دو هفته پیش فرهنگیان رسول بداقی را به زندان برگرداند و فشار را بر دیگر ف

نینتر از طداد. اما در اثر فشار اجتماعی همین اعتراضات مجبور شد بداقی را آزاد کند. در اعتراضات روز گذشته شعار معلم زندانی پر 

  !پیش شد وخواست آزادی زندانی سیاسی هم بر آن افزودە و همه گیرشد

لمان و آزادی سایر معلمان زندانی و همچنین پذیرش سایر خواسته های معلمان با تداوم اعتراضات سازمان یافته و همبستگی میان مع

ه. مذاکرە و سمینارها برای چانه زنی های تکراری و بی نتیجفرهنگیان است که میسر خواهد شد و نه با کشاندن اعتراضات در تاالرها 

گان شان که در زمانی کارآیی پیدا می کند که تودەها در صحنه و خیابان حضور داشته باشند و به صورت تضمینی برای موفقیعت نمایند

ذاکرە مجبور و نتواند بر آن غالب شود در محال مذاکرە با مقامات دولتی هستند باشند. حکومت در صورتی که فشار خیابان پر زور باشد 

 .است عقب نشینی کند و تن به تعهداتی بدهد که در مشی چانه زنی زیر بار آنها نرفته و نخواهد رفت

 

!از مبارزه و مطالبات حق طلبانە معلمان و فرهنگیان حمایت کنیم  
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!نی متحدانە مبارزه کنیمبرای آزادی معلمان، کارگران، دانشجویان و سایر زندانیان سیایس و مد  

بخش دهم و پایانی 12جنبش تعاونی در قرن   

 جان کرل

 

 

 

جنبش تعاونی امروزی قرنها تاریخ را به دنبال خود دارد. در عین حال جنبش نوینی از یک نسل نو است. این جنبش، همچون هر 

جنبش اجتماعی دیگری، فراز و فرود دارد، سر برمی کشد و فروکش می کند. اهداف عمیق آن یک بار برای همیشه کسب نخواهند شد، 

زیرا جامعه مدام در حال تغییر است: تمام اهداف اجتماعی باید مدام تجدید گردند، و تمام جنبشهای اجتماعی باید از دوره های نوسازی 

 .گذر کنند

 

 مهادا -جنبش اخیر اشغال کارخانه ها 

( و بخش بین المللی تعاونی USWیکی از رویدادهای بسیار نویدبخش اخیر، همکاری بین اتحادیه کارگران متحد فوالد )

اعالم شد. اتحادیۀ کارگران متحد فوالد بزرگترین  9002( است که در اکتبر سال Mondragon Internationalموندراگون )

ت و تعاونی موندراگون، در باسک اسپانیا، بزرگترین گروه تعاونی های کارگری اتحادیه آمریکای شمالی )امرکا و کانادا( اس

در جهان است. به گفته لئو دبلیو جرارد، مدیر بخش بین المللی اتحادیۀ نامبرده، "این دو سازمان در حال بررسی طرق ممکن 

دوامی است که بتواند مشاغل آبرومندی ایجاد ها به مدل تجاری قابل های اتحادیهتشریک مساعی شان اند، و هدف تبدیل تعاونی

ایم که وال دهد: "مکرراً دیدهکند، کارگران را توانمند سازد و حامی اهالی ایاالت متحده و کانادا باشد." جرارد ادامه می

ع را می مکد. ها، شیرۀ جوامهایشان، اضمحالل مشاغل و تعطیل کردن کارخانهها را با تخلیه نقدینگی و داراییاستریت شرکت

ما به یک مدل کسب و کار جدید نیاز داریم که دست به سرمایه گذاری روی کارگران و روی جوامع بزند." خوسو اوگارته، 

https://bepish.org/node/6483
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توانند های این دو مؤسسه، به عنوان مکملهای یکدیگر، میرئیس مدیر بخش بین الملل موندراگون نیز می گوید: "دیدگاه

الی را متحول کنند. ما احساس می کنیم این گام را با الهام و مبتنی بر مجموعه ارزش های های تولید در آمریکای شمشیوه

مشترک خود با کارگران فوالد برمی داریم، که بارها و بارها ثابت کرده اند آینده متعلق به کسانی است که بینشها و ارزشها را 

 رار می دهند."با حیات انسانها پیوند می زنند و این هر سه را در اولویت ق

امروزه بسیاری از امکانات و تسهیالت تولیدی و کسب و کار در سراسر امریکا عاطل مانده اند، و این در حالی است که 

های ما را به رهن گذاشته است تا با مابه ازای ناچیزی، سیستم بانکی را نجات دهد؛ بیکاری افزایش یافته است. دولت، آیندۀ نوه

هایی که مالکیت تسهیالت تولیدی غیرفعال را در اختیار دارند. به نظر نمی رسد گام بزرگی باشد اگر بانک آن هم عمدتاً همان

دولت امریکا، مثل مقامات شهر نیویورک، خود را "صاحب آخرین ملجاء" اعالم کند و درهای ده ها هزار کسب و کار تعطیل 

ازای "تالش منصفانه"، به روی تعاونی های کارگری باز کند. این اقدام شده، کارخانه های خوابیده و گارگاه های بسته را، به 

 محرک بزرگی است که اقتصاد به شدت به آن نیاز دارد.

  

 نتیجه

جنبش تعاونی امروزی قرنها تاریخ را به دنبال خود دارد. در عین حال جنبش نوینی از یک نسل نو است. این جنبش، همچون 

از و فرود دارد، سر برمی کشد و فروکش می کند. اهداف عمیق آن یک بار برای همیشه کسب هر جنبش اجتماعی دیگری، فر

نخواهند شد، زیرا جامعه مدام در حال تغییر است: تمام اهداف اجتماعی باید مدام تجدید گردند، و تمام جنبشهای اجتماعی باید 

 از دوره های نوسازی گذر کنند.

تعاونی، که به جهاتی با جنبش تعاونی تاریخی و تا نه چندان پیشتر از این متفاوت اند، به برخی از گرایشهای کنونی در جنبش 

 اختصار چنین اند. جنبش تعاونی:

 به رسالت خود دایر بر دموکراتیزه کردن محل کار بازگشته است؛ .1

 ساختارهای تجربی حاصل از تحوالت اجتماعی را در جذب می کند؛ .9

 سالتمند سازمانهای غیرانتفاعی مختلف در درون آنها جا گرفته است؛به عنوان بخشی از استراتژی ر .3

کاراکتر جهانی خود را بسط داده و با تبدیل به جنبشی بین المللی تأثیر نیرومندتری را بر جنبشهای ملی به جا گذاشته  .4

 است؛

 در کار برقراری اتحاد نزدیکی با جنبش کارگری است؛ .5

ن، زمین، مؤسسات کسب و کار و کارخانه ها، به کنشگری "کنش مستقیم" روی از سوئی با دست زدن به اشغال اماک .6

 آورده است؛

 از سوی دیگر برای ایجاد فضای حمایتی و توانمندساز جهت توسعه تعاونی ها به جلب حمایت دولت اقدام کرده است؛ .7

در آن تعاونی بخشی پایدار را  به عنوان بخشی از یک استراتژی بین المللی برای سازماندهی مجدد اقتصاد جهانی، که .8

تشکیل می دهد، و کمک به ایجاد اشتغال کامل برای بیکاران و به حاشیه رانده شدگان در سرارسر جهان، مورد 

 حمایت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

 
 

 

ی شود اض باید تضمی   !حق تشکل، اعتصاب و اعتر

 

ان متحدانە مبارزه کنیمبرای متوقف نمودن تعرض حکومت و کارفرمایان بە حق  !وق سندیکانی کارگران و مزدبگت 
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 مقصر اصلی این جنایات دولت و پراکندگی کارگر است

 صادق

 

متاسفانه تا وقتی که کارگرتشکل ندارد و خودش را متشکل و متحد نکردە باشد نباید انتظار داشته باشد که از این وضعیت جهنمی که 

برایش رژیم ستمگر و عدالت ستیز ایجاد کردە خالصی پیدا کند.  باید متشکل شد و به تشکلهای مستقل موجود پیوست و آنها را تقویت 

 .کرد و مبارزە برای رهایی را از طریق تشکلها پیش برد

 

روز  هاین که هر روز خبر کشته و مجروح و معلول شدن چند کارگر در حین کار را در البالی مطالب دیگر بخوانیم و ببینیم روز ب

 .تعداشان بیشتر می شود بدبختانه به روالی تبدیل شدە که از شدت تکرار دیگر کمتر وجدانی را عذاب می دهد

ی خبرشان هم تازە اینها تنها بخشی از حوادث و قربانیان آن هستند که در برخی رسانهها خبرشان منتشر می شود. بسیاری هستند که حت

وادث کار به هر ار ندارند و یا به دست شان نمی رسد. کم تفاوتی نسبت به افزایش مداوم قربانیان حبرای رسانهها یا ارزش و منفعت انتش

 .دلیل که باشد و عادت کردن به آن در گسترش این پدیدە شوم بی اثر نیست

جود وضع را به والبته تقصیر اصلی به عهدە نهادهای دولتی و حکومتی و کارفرمایان و قاضی هایی است که با عملکرد خود این 

آوردەاند، اما اطالع رسانی و پرداختن به آن در رسانهها بخاطر نقش و تاثیری که رسانهها در افکار عمومی دارند می تواند عوامل 

 .اصلی این حوادث را که بسیار از آنها قابل اجتناب هستند وادار به تجدید نظر در رفتارشان کند و از شمار حوادث بکاهد

نتشر گاە به گاهی خبر های تکان دهندەای، همچون رها کردن جنازە تعدادی از قربانیان توسط کارفرمایان در اطراف شهر مخاصه اینکه 

بودن  می شوند که وجدان هر انسانی به استثنای عوامل این گونه اعمال جنایتکارانه و ضد انسانی را چنان به درد می آورد که از انسان

 .خود دچار شرم می شود

تان بود و پس تی که مهندس ساختمان است چند ماە پیش می گفت یکی از پیمانکاران ساختمانی یکی از کارگران اش را که اهل افغانسدوس

دیگر همکاران  از سقوط از ارتفاع یک پای او شکسته شدە بود ابتدا بجای رساندن به بیمارستان به آلونکی که در اطراف شهر با چند تن

را که او  ند، می رساند و با کلی تهدید و سفارش و وعدە، به او که از درد پا آرام و قرار نداشته می گوید اگر داستانیاش اجارە کردە بود

نپذیرد او  برای شکستن پای او درست کردە در بیمارستان بگوید وی را به بیمارستان می برد و هزینه درمان اش را هم می پردازد و اگر

ما را می د کرد. جوان بیچارە و بی پناە که نه بیمه و نه وضعیت مالی مناسبی داشته به ناچار پیشنهاد کارفررا به حال خودش رها خواه

 .پذیرد
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دان و من تا مدتها نسبت به صحت این واقعه شک و تردید داشتم و باورکردن این همه پستی و رذالت از طرف یک انسان نمای بی وج

اق می افتد کشید که بفهمم قضیه صحت داشته و موارد خیلی بدتر از این هم هر از چند گاهی اتف عاطفه، برایم دشوار بود و مدتی طولی

 .که بر آن به شکلی سرپوش می گذارند

 ٧ در یکی از روزهای همین هفته بعد از خواندن جزئیات یک حادثه کاری دیگر در خبرگزاری ایلنا که موجب کشته و مجروح شدن

برای من  مه اعتماد گزارش تکان دهندە دیگری خواندم که تکاندهندە تراز خبرها و شنیدە های پیشین من بود وکارگر شدە بود، در روزنا

رنداولین گزارش در نوع خود بود. در حین خواندن گزارش متوجه شدم که تعدادی از مسئولین نهادهای ذیربط دولتی هم از آن خبر دا ! 

ه اعتماد منتشر شد می خوانیمدر بخشی از گزارش که این هفته در روزنام : 

 ساالنه ۰۳۱۱ کارگر قربانی سوختگی الکتریکی، قطع عضو و تبدیل به »معلول« می شوند"

بعضی از قربانیان، از اتباع کشورهای دیگر هستند و طبق گفته پزشکی قانونی و وزارت نیرو، برخی کارفرمایان برای فرار از دیه "

 ."مسوولیت و پاسخگویی قضایی، برخی اجساد را در بیابان های اطراف تهران رها می کنند

 :گزارشگر در مورد نتیجه وعلل این حوادث می نویسد.

 :به گفته شادنوش مدیرکل دفتر مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت "

ساالنه از مجموع ۳۱۱ الی ۰۱۱ هزار مورد سوختگی در کشور، حدود ۰ هزار مورد، سوختگی الکتریکال است که از سوختگی های "

شدید محسوب شده و می تواند به قطع یک تا دو عضو بدن قربانی هم منتهی شود. آمار باالی سوختگی با برق و ادوات الکتریکی در 

کشور، یک دلیل مشخص دارد؛ ناامنی محیط های کاری و بی توجهی کارفرما و کارگر به ضرورت های ایمنی. فاطمی تاکید می کند که 

ساالنه حدود ۰۳۱۱ نفر از قربانیان سوختگی الکتریکی، زیر تیغ جراحی می روند تا دست یا پای آنها؛ اعضایی که بیشترین آسیب 

 ."سوختگی را دارد قطع شده و این جمع به خیل افراد دارای معلولیت اضافه شوند

آنهایی هم کشته نمی شوند و معلول می شوند در واقع آدمهایی هستند که خیلی هایشان بیمه نبودە و اکثرا برای شرکتهای پیمانکاری کار 

سود محور کار می کردەاند، که حساب و کتابی در کارشان نیست و در نهایت با دادن یک خسارت ناچیز "دیه" سر وته قضیه را بهم می 

 .آورند تا هر سال عدە بیشتری را قربانی زیادە خواهی و قانون شکنی های ضد انسانی خود کنند

اما از این پیمانکاران جنایتکار تر و ضد انسانتر مدیران ارشد نهادهای دولتی همچون وزارت کار و تامین اجتماعی و ناقاضیانی هستند، 

که به وظیفه قانونی شان که نظارت بر اجرای قوانین و مجازات واقعی قانون شکنان و جنایتکاران هستند عمل نمی کنند و راە را برای 

 .تکرار و افزایش این حوادث که شکل جنایت به خود گرفته باز گذاشتهاند

در قانون کار مقرراتی برای رعایت ایمنی و بهداشت محل های کار و مجازاتهایی برای خاطیان در نظر گرفته شدە. در صورت اجرای 

 .دقیق این قوانین حداقل نیمی از حوادث کاهش پیدا می کرد

و اگر قانون بیمه اجباری برای همه کارفرمایان به اجرا گذاشته می شد، افراد معلول و دیگر آسیب دیدگان می توانستند طبق قانون کار و 

 .تامین اجتماعی حداقل از مستمری از کار افتادگی بهرمند شوند

هم اکنون بیش از نیمی از کارگران ساختمانی فاقد بیمه حتی درمانی هستند. با این حال مجلس و دولت حاضر به بیمه کردن آنان نیستند. 

این در حالی است که بیشتر آمار حوادث کار مربوط به بخش ساختمان است. نه کارگر را بیمه می کنند و نه اگر کشته و معلول شد 

مخارج بازماندگان شان را تامین می کنند. در کارهای رسمی هم یواش یواش دارند بیمه را حذف می کنند. کارفرمایان هم که اکثرشان 

خودی های رژیم هستند به پشت گرمی آنان و چرب کردن ریش و سبیل چند نمایندە مزدور مجلس و امام جمعه و فرماندار، حق بیمه 

 .کارگران شان را پرداخت نمی کنند و دولت مزدور نیز هر از چندی بدهی آنها را میبخشد

اگر سندیکا و تشکل مستقل و واقعی در محل های کار ایجاد می شد، یقین بدانیم که بسیاری از این حوادث و جنایات پیش نمی آمد. مدیران 

دولتی و نا قاضیان فاسد قادر نبودند، بر قانون شکنی ها چشم خود را ببندند. قانون کار و تامین اجتماعی بدون وجود اتحادیه و تشکلی که 

 .بتواند اجرای قوانین را تضمین کند، ملعبه دست کارفرما و دولت خواهد شد و به هیچ گرفته خواهد شد

متاسفانه تا وقتی که کارگرتشکل ندارد و خودش را متشکل و متحد نکردە باشد نباید انتظار داشته باشد که از این وضعیت جهنمی که 

برایش رژیم ستمگر و عدالت ستیز ایجاد کردە خالصی پیدا کند. باید متشکل شد و به تشکلهای مستقل موجود پیوست و آنها را تقویت کرد 

 .و مبارزە برای رهایی را از طریق تشکلها پیش برد
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ان شاغل و بازنشستە برای افزایش دستمزد و حقوق حمایت کنیم !از مبارزه کارگران و مزدبگت   
!بعیض دیگر در محل های کار مبارزه کنیمعلیە تبعیض جنیس و هر نوع ت  

 

 

 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفته

 جنگ کارگری

 

 

 

این بار دایرە تالشها برای جلوگیری از برگزاری موفقیعت آمیز محدود به نهادهای سرکوب نبود. برای جلوگیری از این حرکت برخی از 

عناصر تشکلهای وابسته به حکومت را وسیعتر از گذشته به میدان آوردە بودند. این افراد همانهایی بودند که با خیابانی کردن مبارزات 

مطالباتی به بهانه های مختلف هموارە مخالف و به چانه زنی با باالیی ها اعتقاد دارند. اغراق نیست اگر گفته شود این تشکلها که حکم 

کبریت بی خطر برای حکومت را دارند آرزوی ناکامی این فراخوان را داشته و دارند. زیرا کامیابی حرکت های خیابانی و استقبال 

فرهنگیان از فراخوان شورای هماهنگی، به منزله شکست مش آنان و تودە گیر شدن مشی مبارزە خیابانی و از پائین است که توسط 

 .شورای هماهنگی دنبال می شود

 

ل گستردە از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیاناستقبا  

 دیماە بنا به فراخوان شورای سازماندهی تشکلهای فرهنگیان به خیابان آمدند تا اعتراض ۰شهر کشور در  ۰۱١معلمان و فرهنگیان در 

شان تاکید رزە شان تا رسیدن به خواسته هایخود نسبت به سرهم بندی کردن طرح رتبه بندی توسط مجلس و دولت را اعالم و بر ادامه مبا

ان در تجمع مجدد کنند. همسان سازی حقوق بازنشستگان و آزادی معلمان زندانی عالوە بر رتبه بندی واقعی از خواسته های دیگر فرهنگی

 .های روز گذشته آنها بودند

ی هایی که از طرف نهادهای امنیتی و سرکوب برا شرکت گستردە فرهنگیان در تجمع های دوم دیماە به رغم همه تهدیدات و توطئه

الشهای جلوگیری از برگزاری آن صورت گرفت حاکی از عزم جزم معلمان برای پیگری مطالبات به حق آنهاست. هم از این رو بود که ت

جلوگیری  وب اعتراضات ومتعدد نیروهای سرکوبگر برای بر هم زدن تجمع ها ناکام ماند و امنیتی ها حتی بواسطه سازمانگری بسیار خ

ردە بودند معلمان از بازداشت همکارانشان نتوانستند همه افرادی را که نشانه کردە بودند شکار کنند و همه آن کسانی را هم که بازداشت ک

 .پس از اتمام تظاهرات آزاد کردند

مامور سرکوب برای بر هم زدن تجمع ها در شیراز و تهران و پارەای شهرهای دیگر برخورد های خشونت آمیزی از طرف نیروهای 

 .انجام گرفت که تاثیری در عزم و روحیه شرکت کنندگان در تجمع ها و تداوم اعتراض آنها نداشت

https://bepish.org/node/6481
https://bepish.org/node/6481
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ین بار تعداد بنا به گزارش سازمانگران اعتراضات این بار نیز حضور و تاثیر زنان در تجمع ها گستردە تر از پیش بود. بهمین خاطر ا

ن بگیرندن آموزش دیدە امنیتی را برای برخورد با زنان فرهنگی بسیج کردە بودند که البته نتوانستند نتیجهای از آزیادی مامور ز . 

کت برخی از این بار دایرە تالشها برای جلوگیری از برگزاری موفقیعت آمیز محدود به نهادهای سرکوب نبود. برای جلوگیری از این حر

ردن مبارزات را وسیعتر از گذشته به میدان آوردە بودند. این افراد همانهایی بودند که با خیابانی ک عناصر تشکلهای وابسته به حکومت

لها که حکم مطالباتی به بهانه های مختلف هموارە مخالف و به چانه زنی با باالیی ها اعتقاد دارند. اغراق نیست اگر گفته شود این تشک

قبال ناکامی این فراخوان را داشته و دارند. زیرا کامیابی حرکت های خیابانی و است کبریت بی خطر برای حکومت را دارند آرزوی

وسط فرهنگیان از فراخوان شورای هماهنگی، به منزله شکست مش آنان و تودە گیر شدن مشی مبارزە خیابانی و از پائین است که ت

 .شورای هماهنگی دنبال می شود

ای در تداوم نین اعتراضاتی یک شبه انجام نخواهد گرفت، با این همه مبارزە خیابانی تودەپیداست که عقب نشینی حکومت در مقابل چ

 .خود نهایتا پیروز خواهد شد و راه موثرتر و میدانی پهناورتر از خیابان برای مبارزات مطالباتی متصور نیست

ال شورای هماهنگیخواسته هایی اعتراضات خیابانی فرهنگیان و معلمان در دوم دیماە به نقل از کان : 

علمیهیاتشاغالن، حداقل هشتاددرصد، حقوقبندیرتبه  

سازی واقعی بازنشستگانهمسان  

 آزادی معلمان دربند

باکیفیت برای همهوآموزش رایگان  

 .بودند

  

 آزادی رسول بداقی

ارگری بین همچنین اعتراض اتحادیه های کدر این هفته بواسطه اعتراضات و فعالیت های گستردە معلمان و فرهنگیان و تشکلهای آنان و 

ادی المللی و نهادهای کارگری و دمکراتیک ایرانی و بازتاب آن در رسانه های مختلف، رژیم ناچار به آزاد کردن رسول بداقێ شد. آز

دند و یک هفته دە بوبداقی در شرایطی اتفاق افتاد که سه روز پیش از آزادی او مسئولین قضایی حاضر به پذیرش وکیل آقای بداقی نش

 .پیشتر رسانه های امنیتی مشغول پروندە سازی برای شورای هماهنگی و رهبران آن بودند

نداز دیماە نیز به رغم آزادی بداقی فریاد معلم زندانی آزاد باید گردد برای آزادی سایر معلمان زندانی طنین ا ۰در اجتماعات اعتراضی 

تزندانیان سیاسی و مدنی وجود داشته باشد، همین اعتراضات تودەای مطالباتی خیابانی اسشد. به راستی اگر راهی برای آزادی  . 

 بزرگترین خصوصی سازی در تاریخ ایران توسط دولت رئیسی رقم خورد

دنیای اقتصاد در میانه این هفته به نقل از حسین قربانزادە رئیس سازمان خصوصی سازی از تصویب بزرگترین مزایدە در تاریخ ایران 

 !:خبر داد و و با استناد به گزارش خبرگزاری فارس نوشت

حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه هیات واگذاری، عرضه بزرگترین مزایده "

تاریخ ایران تصویب شد. واگذاری ۰۱درصد سهام باقی مانده دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس در هیات واگذاری مصوب 

شد. باتوجه به ارزش باالی این شرکت، این عرضه بزرگترین مزایده تاریخ بورس و سازمان خصوصیسازی خواهد بود. وی گفت: در 

 "...جلسه هیات واگذاری، مقرر شد این سهام در سه بلوک یک، دو و ۰۵درصدی در قالب مزایده در بورس عرضه شود

از مدتها پیش معلوم شدە بود که خصوصی سازی یا به واقع خودمانی سازی اموال عمومی توسط دولت رئیسی شتاب خواهد گرفت و به 

بهانه کمبود بودجه و جبران بخشی از آن تقریبا دار و ندار کشور زیر پوشش خصوصی سازی توسط وابستگان و حامیان حکومت به 

 .غارت خواهد رفت

گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی جای کمترین تردیدی در این مورد باقی نمی گذارد که واگذاری ها از واحد های کالن اقتصادی 

متعلق به بخش عمومی شروع شدە است و مراحل نهایی خود را می گذراند. پیداست که در این دورە سهم شیر از واگذاریهای جدید 

 .نصیب همان هایی خواهد شد که مسئولیت های مهم و تصمیم ساز را به محض تشکیل دولت بین دامادها و بستگان خود تقسیم کردند
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 تجمع کارگران پتروشیمی فارابی

  :بنا به گزارش کانال سازماندهی کارگران پیمانی نفت

 تجمع اعتراضی کارگران در پتروشیمی فارابی

روز ۰٧ آذر کارگران پتروشیمی فارابی در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و سطح نازل حقوقهایشان دست به تجمع 

اعتراضی زدند. پرداخت فوقالعاده کارگاهی، افزایش مبلغ ساعت اضافه کار و حق شیفت از دیگر مطالبات این کارگران است. همچنین 

برخی از کارگران که پیش از موعد بازنشسته شده اند ماههاست که حقوقشان پرداخت نشده است. بنا بر خبرها مدیران شرکت نه فقط مزد 

کارگران را افزایش نداده اند بلکه حقوق و مزایای آنان را کسر کردهاند و پاسخ کارگران را هم با تهدید به اخراج میدهند. در اعتراض به 

این وضعیت همکاران ما در این روز بار دیگر دست به اعتراض زدند.  در پاسخ به اعتراض آنان تالش کردهاند نیروهای دیگر را 

 جایگزین کنند. این شرکت تابعه شستا است و در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام مستقر است

. 

 اعتصاب رانندگان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی در عسلویه

در روز ۰٢ آذر رانندگان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی در عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبه معوقه خود دست به اعتصاب 

 . .زدند

  

 :بنا به گزارش دیگری که در این کانال انتشار یافت

برداری گچسارانتجمع اعتراضی نیروهای آموزشی شرکت بهره  

روز دوشنبه ۰٢ آذرماه، شماری از نیروهای آموزشی شرکت بهرهبرداری گچساران در اعتراض به عدم استخدام و بالتکلیفی هشت ساله 

 .آنها در این شرکت در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند

  

 تجمع کارگران کرمان خودرو در اعتراض به رد نشدن حق بیمه

ا کارگران کارخانه کرمان خودرو در اول دی ماە در اعتراض به رد نشدن حق بیمه مربوط بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور ب

ازنشستگی کارهای سخت و زیان آور توسط کارفرما به منظور درصد حق بیمه ویژە ب ١برپایی تجمع اعتراضی خواستار پرداخت 

 .استفادە از این حق خود شدند

ه سال سابقه با استفادە از این قانون بازنشسته شدند ولی ب ۰۱خشم کارگران زمانی باال گرفت که متوجه شدند تعدادی از مدیران شرکت با 

د از حق خود این حق را پرداخت نکردە آنهایی که به اندازە مدیران سابقه کار دارنجهت اینکه کارفرما حق بیمه کارگران برای استفادە از 

گفته به این  محروم شدەاند. مدیر روابط عمومی به خبرگزاری ایلنا گفته است طبق ضوابط و آیین نامه وزارت کار رفتار کردە است. این

ار ان آور محسوب شدە و مدیران از این قانون بهرمند شدەاند، اما کمعنی است که کار مدیران از نظر کارفرما و وزارت کار سخت و زی

 !کارگر که کار تولید را انجام می دهد کارشان سخت و زیان اور به حساب نمی آید

 تجمع و راهپیمایی کارگران شرکت واحد مقابل شهرداری تهران

آذر در اعتراض به امتناع مدیریت شرکت واحد از  ۰۱حد در نفر از رانندگان و کارگران شرکت وا ۰۱۱به گزارش کانال سندیکای واحد 

ام تجدید نظر در طرح طبقه بندی مشاغل که مدتهاست یکی از خواسته های کارگران است تجمع و راهپیمایی نمودە و خواستار انج

در پیوند با  جمع شان شعار هایبازنگری در طرح طبقه بندی و رسیدگی به سایرخواسته هایشان شدند. کارگران و رانندگان معترض در ت

 .مطالبات شان سر دادند

کا و شورای اسالمی شرکت واحد به جای حمایت از خواسته های کارگران با نوشتن نامه و زدن اتهامات امنیتی به معترضین و سندی

وزارت کار  که تحت حمایت پروندە سازی برای شرکت کنندگان در اجتماع اعتراضی حرکت آنان را محکوم کرد. گفتنی است این شورا

داشته بلکه و مدیریت شهرداری و نیروهای سرکوبگر قرار دارد، تا کنون نه تنها در هیچ یک از اعتراضات مطالباتی کارگران شرکت ن
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ان یهموارە جانب مدیران را گرفته است. اعضای شورای اسالمی که دشمنی ویژەای با سندیکای واحد دارند، از هیچ اقدامی برای از م

ای اسالمی برداشتن سندیکای واحد دریغ نورزیدە است. کانال سندیکای واحد همراە با گزارش مبسوطی از اقدام توطه گرایانه اخیر شور

 .متن نامه آنان در این خصوص را منتشر کرد که در این کانال در دسترس است

  

 ادامه اعتراضات کارگران معدن سنگ آهن بافق

آذرماە با انتصاب مدیر عامل  ۳۱بافق که برای مدتی در اثر وعدە های دادە شدە به کارگران متوقف شدە بود از اعتراض کارگران معدن 

شستگی فوالد جدید برای سنگ آهن بافق با برپایی تجمع اعتراضی از سر گرفته شد. مدیر عامل جدید که توسط مدیر عامل صندوق بازن

ان نام داردمالک سنگ آهن بافق منصوب شد مجتبی حمیدی . 

با آنان در  کارگران نگران آن هستند که مدیر عامل جدید که ظاهرا برای کارگران عملکرد و سابق اش شناخته شدە است رفتار نامناسبی

 .پیش بگیرد

گفتنی است که اعتصاب و اعتراضات گستردەای هنگام واگذاری این معدن به صندوق بازنشستگی فوالد صورت گرفت که با وعدە اجرا 

شدن خواستهای کارگران توسط مالک جدید و با دخالت مسئولین دولتی پایان یافت. از نظر کارگران گویا انتصاب مدیریت جدید خلف 

 .وعدە محسوب می شود

 فراخوان سریداران و خدمتگزاران مدارس به تجمع برای افزایش حقوق و همبستگی از معلمان و فرهنگیان

سریداران و خدمتگزاران مدارس در این هفته با انتشار فراخوانی نسبت به بی توجهی مجلس در بحث رتبه بندی به حقوق شان خواستار 

طرح خواستهای خود توسط شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان شدند. آنها ضمن حمایت از خواستهای فرهنگیان و شورای 

هماهنگی گفتهاند در تجمع های اعتراضی در کنار فرهنگیان خواهند بود. در قسمتی از نامه اعتراضی سرایداران خطاب به مجلس گفته 

 :شدە

 ما به عنوان جمعی از سرایداران و خدمتگزارن کشوری اعالم میکنیم به مصوبه اخیر مجلس در مورد رتبهبندی اعتراض شدید داریم"

مگر ما سرایداران و خدمتگزاران در سرما و گرما در کنار معلمان عزیز در مدرسه حضور نداریم؟ مگر ما جز پرسنل مدرسه نیستیم؟ 

 "مگر ما خانواده نداریم ؟ مگر تورم بر زندگی ما تاثیر ندارد؟ چرا حق ما را ندیده میگیرید؟ 

   

 ادامه اعتراضات بازنشستگان فوالد در شهرهای مختلف

ز تجمع و خواستار اصالح همسان سازی حقوق و آذر ماە در شهرهای اصفهان و اهوا ۰۱بازنشستگان فوالد بار دیگر در یکشنبه 

بیمه  مستمری های شان شدند. بازنشستگان که از نحوە اصالح همسان سازی حقوق شان ناراضی و خشمگین بودند، همچنین خواستار

ه و بخش زایش یافتدرمانی رایگان شدند. گفتنی است مطابق اطالعات منتشر شدە قیمت دارو ها در ماە های اخیر چهار تا پنج برابر اف

 .عمدە مستمری ها را می بلعد واین خود به تنهایی نقش زیادی در فقیرتر شدن بازنشستگان داشته است

  

 دخالت نابجا در امور شورای هماهنگی تشکلهای صنفی

ویا سوراخ می دانند و گمتاسفانه در این فضایی که برای تخطئه و سرکوب شورای هماهنگی به راە افتادە عدە قلیلی نیز که خود را چپ 

تی هم دعا را گم کردەاند در اتاق های مجازی که معلمان تشکیل می دهند صحبتهایی می کنند که حکم گزک دادن دست دشمن را دارد. وق

 نند، توجهمسئولین اتاقها از آنان درخواست می کنند که خارج از موضوع صحبت نکنند و حرفهایی نزنند که برای شان مشکل درست ک

و غریب  نمی کنند.آنها تصور می کنند که رهبران تشکلهای معلمان گویا افراد کم اطالعی هستند که بدون نصایح و رهنمودهای عجیب

رای این عدە نمی توانند امورات شان را پیش ببرنند. عجیب آنکه درست بعد از اتهامات ناروای کیهان و مشرق نیوز به رهبران شو

 نب این عدە قلیل که ظاهرا رسالت ارشاد دیگران را برای خود قائل اند مطرح می شود که در خدمت اتهاماتهماهنگی، حرفهایی از جا

 .کیهان و امثالهم می باشد
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!دولت باید بە همە بیکاران حقوق بیکاری پرداخت کند  

ان علیە کار کتر و قراردادهای موقت کار حمایت ک از مبارزه کارگران و مزدبگت  !منیپیمانی و شر  

 دیدار با رسول بداقی بعد از رهایی از زندان

 

 

 

، جمعی ازفرهنگیان شاغل و  ۰۰۱۱به گزارش کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، در روز جمعه، سوم دی ماه 

یان سیاسی سابق ی، زندانبازنشسته به همراه، وکال ، فعاالن کارگری، فعاالن حقوق کودکان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان تامین اجتماع

بداقی و خانواده وی دیدار نمودند و ... با رسول .  

نی، کانون صنفی در این دیدار نماینده اعضای انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه و اعضای سندیکای رانندگان اتوبوسرا

اجتماعی تا تحقق مطالبات تاکید نمودند معلمان، وکال ، زنان، بازنشستگان و تعدادی از حضار بر همبستگی اقشار  

کارگر در جادە اهواز به خرمشهر ۰۰کشته شدن   
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خرمشهر-اسامی كشته شدگان تصادف خودروز حامل کارگران در جاده اهواز : 

زار بالدی،نمالك بالدى،عماد بالدى،جنگى بالدى، محمد بالدى،حاتم بغالني ،سعید بالدى، فاخر بالدى، حلیم بالدي ،عبدالرضا بالدى  

صاص داده این عزیزان قربانیان جاده های مرگبار و اتوبوس های اسقاطی ای هستند که پیمانکاران مفتخور به ایاب و ذهاب کارگران اخت

 .اند. یاد این عزیران گرامی باد. یاد آنها را با اعتراض به این جنایت آشکار که همواره تکرار میشود گرامی بداریم

رامی شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفتمنبع: کانال تلگ  
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