
د! و د  ور  ه  ان   کار

های کارگری در کشورمان  که اعتصاب درحالی
شوند، رژیم والیت فقیه از حـرکـت  دار می  دامنه

های اخیر اپـراتـورهـای  برد. در سال سر می های فشار قوی برق در نگرانی به رشد کارگران پست اعتراضی رو به
خصوص تبدیل وضعیت شغـلـی از  شان، به های ترین خواست های فشار قوی برق برای دستیابی به مهم پست

بـنـدی مشـاغـل"،  "قرارداد کار معین" به "قرارداد دائم" و دریافت دستمزد و مزایا بر اساس ضوابط "طرح طبقه
اند و مقابل وزارت نیرو، سازمان امـور اسـتـخـدامـی،  های مختلف کشور به تهران آمده حداقل ده بار از استان

های فشـار  اند. اپراتورهای پست های اعتراضی برگزار کرده ها، تجمع نهاد ریاست جمهوری، مجلس و جز این
دنبال تجمع اعتراضـی  و وزارت نیرو، و به  شان از طریق برق مناطق، توانیر، های اولیه گیری قوی برق بعد از پی

این کارگران "موفق بـه دریـافـت ردیـف  ٩۴در مقابل مجلس، در سال  ١٩٩٣

زمان با ادامه اعتصاب کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به سه ماه دستمزد  هم
 ١١های کارگران هپکو، روز  سازی این مجتمع و آغاز ُدور نوین اعتراض پرداخت نشده و خواست لغو خصوصی

منظور تأمین امنیت شغلی، افزایش مزد و حذف دالالن نیـروی  ها به مردادماه برخاستن موجی تازه از اعتصاب
هـدف  های نفت، گاز و پتروشیمی کشور را شاهد بودیم. در بیش از دو دهه اخیر رژیم والیـی بـه کار در بخش

داری وطـنـی و  سـرمـایـه کشی وحشیانه از کارگران متخصص و فنی صنعت نفت در جهت نـفـع کـالن بهره
هـای  های امپریالیستی، اکثر مرکزهای صنایع نفتی و صنعتی را به منـطـقـه منظور جذب سرمایه همچنین به

ای  هایی زیر پوشش تدابیر شدید امنـیـتـی و بـا روابـط کـاری آزاد و ویژه اقتصادی تبدیل کرده است، منطقه
شوند، با  رحمانه استثمار می های آزاد و ویژه بی ها.  گرچه کارگران در این منطقه داری نوین در آن سبک برده به

خصوص  های "نظام"، به ماه امسال در تهران و با شرکت تمام بخش وجود این، به دنبال نشستی در اردیبهشت
حضور نماینده قوه قضائیه، رژیم ضد کارگر قصدش را برای اجرای "انجماد مزدی" کارگران برمال کرد. رژیـم 

 قصدش را در اجرای "آزادسازی" کامل مزد در عسلویه عمًال  آغاز کرده بود.  ٩٨اما از آذرماه 
بـنـدی  مـنـظـور الیـه در بیش از دو دهه اخیر توزیع رانت بین کارگزاران فاسد رژیم و دالالن  نیروی کار بـه

نیروی کار متخصص و فنی بر اساس نوع قرارداد و دستمزدهای متفاوت در برابر کار یکـسـان، اسـاس کـار 
کشی حـداکـثـری  زمان بهره رژیم در نهادینه کردن تبعیض در این زمینه و برانگیختن نفاق بین کارگران  و هم

از آنان بوده است. کارگران اعتصابی پیمانکاری دریافت مزدهای معوقه، افزایش دستمزدها، حـذف دالالن 
مندی از خوابگاه، غذا، وسایل نـقـلـیـه و جـز  بندی مشاغل و شرایط کار، بهره نیروی کار، اجرای طرح طبقه

هـای ایـن  اعتنایی رژیم بـه خـواسـت ای از بی طور همسان با کارگران رسمی را خواستارند. در نمونه ها به این
 ١٠۶بندی مشاغل ویژۀ   وزیر نفت رژیم، "طرح طبقه ٩٨اسفندماه  ١۴زحمتکشان، قرار بود بر اساس ابالغیۀ 

ماه از صدور ایـن  ۵اجرا شود". با  گذشت  ١٣٩٩ماه  هزار نفر از کارکنان پیمانکاری وزارت نفت از اول فروردین
 ابالغیه خبری از اجرای آن نشده است.

خردادماه و امـتـنـاع از امضـای  ٢١در پی مرگ یکی از کارگران "شرکت پیمانکاری نظم آفرینان ایمان" در 
خردادماه کارگران پیمانکاری نفت و گـاز در عسـلـویـه و  ٢٨کارگر دیگر آن شرکت، روز  ۵۵قرارداد از سوی 

منظور "حذف کامل پیمانکاران از صنعت نفت" آغاز کردند.  ماهشهر کارزاری را به
درجـه و  ۵٠مردادماه خبرگزاری ایلنا، کار در دمای نزدیک به  ٨مطابق گزارش 

های گسترده در مناطق نفتی  اعتصاب
های نفت،  جنوب کشور و برخی پاالیشگاه

زمان با  های پتروشیمی، هم گاز و مجتمع
تپه و  ادامه اعتصاب در مجتمع نیشکر هفت

های اخیر  مبارزه کارگران هپکو در هفته
گیری نارضایتی طبقه کارگر و  اوج

زحمتکشان میهن ما از اوضاع موجود و 
های ضدملی حکومت جمهوری  سیاست

نمایش گذاشت. این  اسالمی را به
ها گرچه در ادامه کارزار مخالفت  اعتصاب

های نیروی کار در  نفتگران با حضور دالل
دهی شد، اما صرفًا به  روابط کار سازمان

های پیمانکاری  نقش سوداگرانه شرکت
است. جنبش  نیروی کار مربوط نبوده 

ویژه کارگران قرارداد  به -اعتصابی نفتگران
تداوم مبارزه هشیارانه  -ای موقت و پروژه

کارگران و زحمتکشان میهن ما علیه برنامه 
تر مبارزه با   عبارت دقیق سازی یا به خصوصی

برنامه تعدیل ساختاری است، یعنی مبارزه با 
 -ستون راهبرِد اقتصادی ای که  پی برنامه

فقیه است. عالوه بر  اجتماعی رژیم والیت 
نفتگران، کارگران  نیروگاه برق  سبالن، 
شرکت نصب نیرو در اردبیل، کنتورسازی 

های مداوم پرستاران،  قزوین، و اعتراض
یکی از 

   ١٣٩٩مرداد ماه  ٢٧، ٣۶شمارۀ 

مبارزه کارگران فنی 
برق بر ضد قراردادهای 

 موقت

دهِی مبارزٔه منسجم و سراسرِی کارگران و زحمتکشان بر ضِد ظلم،  سوی سازمان پیش به
عدالتی، محرومیت، و سرکوِب حقوق صنفِی کارگران؛  برای تشکیل سندیکاهای مستقل  بی

  کارگری و در  راِه طرِد رژیم والیت فقیه! 

ُدور نوین جنبش 
اعتراضی طبقٔه کارگر 

 و وظایف ما

 ٢ادامه  در صفحه  ٣ادامه  در صفحه 

 ٣ادامه  در صفحه 

مبارزۀ اثرگذار 
نفتگران:  حذف 

های نیروی کار  دالل
و تأمین امنیت شغلی 



 ٣۶شمارۀ   ١٣٩٩مرداد  ٢٧دوشنبه    ٢ 

های اعتصابی جنبش کارگری در چند سال اخیر را پدید  ترین حرکت گسترده
ها و  های صنفی معلمان و شماری از تشکل است. حمایت کانون  آورده

های بازنشستگان از مبارزات کارگران و  نشریات دانشجویی و تشکل
زحمتکشان نقطٌه قوت در پیکار سراسری مردم میهن ما در برابر استبداد 

 مذهبی حاکم است.
ای و قرارداد موقت صنایع نفت، گاز و  اعتصاب اخیر کارگران پروژه

پتروشیمی در مناطق جنوب کشور  از چند ویژگی برخوردار است که باید 
لحاظ گستردگی  ها به ها توجه شود. نخست آنکه این اعتصاب آن دقت به  به

کننده در  جغرافیایی، سطح هماهنگی، درجه همبستگی، و کمیت شرکت
روی و رشدی بسیار  های  اخیر پیش های سال اعتصاب، در مقایسه با اعتصاب

های اخیر ثابت  دهد. دومین نکته اینکه اعتصاب امیدوار کننده را نشان می
کند که جنبش اعتراضی کارگران، صنایع بزرگ و کلیدی را نیز اینک شامل  می

ای و قرارداد درحال حاضر نخستین حرکت  است. اعتصاب کارگران پروژه شده 
اعتصابی در مجموع هماهنگ و متشکل کارگران صنایع نفت، گاز و 

 است. پتروشیمی در چند سال اخیر 
گاهی طبقاتی و آمادگی شمار بیشتری از توده های کارگر  نکته سوم، رشد آ

هایی  هاست. ویژگی چهارم، تعیین شعار و خواست برای شرکت در اعتراض
های چندسال اخیر  ها در اعتراض است که فصل مشترک شعارها و خواست

 است.   مراکز کارگری بوده 
های  است که اعتصاب آن باید اشاره کرد آن  نکته با اهمیت دیگری که به 

تر جغرافیایی برخوردار بودند، اما حمایت  اخیر با وجود آنکه از دامنه گسترده
ها و  نکردن کارگران رسمی و قرارداد دایم در صنایع نفت و گاز از آن

ها ضعفی چشمگیر بود. کارگران رسمی  شان از مشارکت در اعتصاب خودداری
ها و صنایع نفت و گاز که قرارداد رسمی دارند،  های فنی پاالیشگاه و بخش

فقیه  های رژیم والیت ستون  فقرات  نفتگران کشورند. آنان هم  از سیاست
مبارزه صنفی و  اند. در جلب این بخش مهم کارگران صنعتی به  آسیب دیده

عالوه، توان اعتصاب در  تر باید بیش از پیش کوشش کرد. به سیاسی فعال
ای  ویژه در منطقه پارس جنوبی بیشتر احساس شد، یعنی منطقه صنایع گاز به

است. تالش برای  ای را در خود جای داده  که شمار بسیاری از کارگران پروژه
تواند در گسترش اعتصاب و  تقویت تشکل سندیکایی کارگران در صنایع گاز می

های  استبداد حاکم  نقشی مؤثر داشته باشد.  چالش کشیدن سیاست به
ها اشاره شد، باید  های اخیر که به آن باوجود همه نقاط ضعف و قوت اعتصاب

اش همراه با  های انقالبی تاکید کرد که طبقه کارگر میهن ما بر پایه  سنت
ای مانند لغو قراردادهای موقت، توقف  های صنفی طرح خواست

ها،  سازی، احیای حقوق سندیکایی و مبارزه برای دستیابی به آن خصوصی
ای مهم  کند. این تجربه اش را هم بیان می های سیاسی  انگیزه و خواست

های متوالی طبقه کارگر و جنبش سندیکایی  است که در خالل دهه
زحمتکشان کشور ما در محیط استبدادی کسب کرده است و با درایت 

 گیرد. کار می هایی گوناگون و متناسب با اوضاع آن را به شکل به
ها و نقاط قوت و ضعف که برای ُدور نوین جنبش اعتراضی  از ویژگی

توان این نتیجه را گرفت که جنبش  کارگران و زحمتکشان برشمردیم می
اش را آغاز  کارگری و سندیکایی موجود در حال رشد است  و غلبه بر پراکندگی

های مستقل سندیکایی یعنی  است. در سیر مبارزات کنونی نبوِد سازمان کرده 
کند.  طبقاتی، جنبش اعتراضی کارگران را از توان کافی عاری می سازماِن پایٔه 

ها نیز هست.  این مشکل خود علت اصلی ضعف در هدایت و رهبری اعتصاب
منظور مهار و  های امنیتی آن دقیقًا از همین خأل به فقیه و ارگان رژیم والیت 

اند. تجربه  مبارزه  قهرمانانه   کنترل مبارزات کارگران استفادٔه گسترده کرده
توان رژیم را  کند که با تشدید مبارزه می تپه اثبات می کارگران نیشکر هفت

فقیه،  چالش کشید. مانورهای مجلس، قوه قضاییه، دولت، دفتر ولی  به
ها شبکه  ها صداوسیما و ده های جمعه و جماعات همگی و همسو با آن امام
های مستمر و  ای وابسته به حکومت در فضای مجازی از تالش رسانه

کردن، و زیر نظارت   کشاندن، فرسایشی انحراف  منظور به یافته رژیم  به سازمان
مجرای مورد  ها به  های کارگری و هدایت آن ها و اعتصاب درآوردن اعتراض

های اجتماعی، ژرفش بحران کشور،  نظر رژیم حکایت دارند.  رشد  نارضایتی
همین  های نیروهای مؤثر در صحنه سیاسی کشور، وظایفی به کنش و واکنش

اندازه حاد در برابر جنبش کارگری، رویکردهای سندیکایی، و مبارزان سیاسی 

گاه و  طور  و اجتماعی راستین هوادار منافع طبقه کارگر و به ادامۀ دور نوین جنبش اعتراضی ... ویژه کارگران آ
 دهد. رو، قرار می پیش

یافته، گسترش اعتصاب ها، و کوشش  های سازمان  تشدید مبارزه و کوشش
منظور تحقق خواست های کارگران  و همچنین برای احیای  های سنجیده به

های فعاالن راستین سندیکایی است.  ترین مسئولیت حقوق سندیکایی از اصلی
عمِل طبقاتی تاکید   ناپذیر و بسیار مهم استقالل در این جهت باید بر اصل خدشه

دوچندان کرد. حکومت جمهوری اسالمی که به اهمیت رشد مبارزات کارگری و 
گاهی دارد، به ها را بر معادله تاثیر آن منظور مهار کردن،  های سیاسی کشور آ

هایی تدوین و اجرا  انحراف کشاندن، و سرکوب جنبش اعتراضی کارگران برنامه به
تپه، مهرداد بذرپاش،  زمان با ادامه اعتصاب کارگران هفت کند. مثًال، هم می

رئیس نوگزیده دیوان محاسبات، اعالم کرد که رسیدگی به پرونده  مجتمع  
تپه در اولویت او قرار دارد. همچنین با آغاز اعتصاب کارگران  نیشکر هفت

ای که  روزنامه -ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، روزنامه وطن امروز پروژه
ای با عنوان:  در مقاله -نیست ماهیت و وابستگی جناحی آن بر کسی پوشیده

تپه را  سازی، کشت و صنعت نیشکر هفت گرفتن چه عواملی در خصوصی "نادیده
مردادماه، از جمله نوشت: "آنچه مسلم  است،  ١۴به وضعیت فعلی رساند"، در 

اآلن در شرکت کشت و صنعت نیشکر  تا به ١٣٩۴ریشه تمام فسادی که از سال 
ای است که از زمان پوری حسینی  ضابطه سازی بی تپه رخ داده، خصوصی هفت

بینیم پایه استدالل  است." چنانکه می داده  سازی رخ از سوی سازمان خصوصی
سازی (یعنی خواست کارگران اعتصابی) نیست، بلکه  این مقاله طرد خصوصی

ها برای طبقه  دلبری ضابطه" زمان پوری حسینی است! چنین   طرد نوع "بی
های ناسالم وابسته به رژیم و  های نیروها و جریان گیری کارگر را در موضع

زبان وابسته به  های فارسی امپریالیسم و همچنین در برخوردهای رسانه
امپریالیسم و ارتجاع منطقه در ارتباط با جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان 

ها که پوشش و  گیری گونه موضع توان دید و شنید. در تمامی این میهن ما نیز می
ظاهر "حمایت از کارگر" را نیز بر خود دارد، بحث مخالفت بنیادین طبقه کارگر با 

شود، بلکه روال  روی مطرح نمی هیچ سازی و تعدیل ساختاری به برنامه  خصوصی
ها یا فساد مالی این یا آن مدیر است. این ابراز  بحث محکوم کردن افراد و روش

کشاندن مبارزات کارگری است و در  انحراف منظور به ها برای کارگران به نگرانی
شان خالی  ها را از محتوای اصلی حق زحمتکشان آن های به بازتاب مخالفت

کوشند جنبش  آن می های ناسالم وابسته به  فقیه و جریان کنند. رژیم والیت  می
اعتراضی را در سطحی معین متوقف کرده و سمت و سوی حرکت بعدی جنبش 

های  را تا حد ممکن در جهت منافع خودشان هدایت کنند. نمونه  دیگر تالش
های امنیتی رژیم در برخورد با جنبش اعتراضی کارگران،  شده ارگان حساب

دادن روی آوردن به  ها و ناکارآمد و غیرمؤثر نشان فرسایشی کردن اعتصاب
هایشان است. رژیم  های کارگر برای دستیابی به خواست اعتصاب از سوی توده

تپه  حق کارگران هپکو را مانند هفت های به ها و اعتراض کوشد اعتصاب می
های دروغین، و تطمیع را در برابر  فرسایشی کرده و سیاست تهدید، وعده

فراموش نکنیم در مهار و حذف عامل   کار گیرد. کارگران و فعاالن سندیکایی به
فقیه  های سیاسی کشور رژیم والیت  ویژه جنبش کارگری درتغییروتحول مردم به

 سویند و منافعی مشترک  دارند.  و امپریالیسم هم
کوتاه سخن اینکه، وظایفی بسیار  پراهمیت  در این  مقطع زمانی حساس بر 

ها،  دوش ماست که عبارتند از: تشدید مبارزه، کوشش برای گسترش اعتصاب
تأکید بر احیای حقوق سندیکایی، تقویت جنبش اعتراضی با باال بردن سطح 

دهی و همبستگی، استقالل عمل طبقاتی، و پیوند با جنبش همگانی  سازمان
ضد دیکتاتوری! تجربه تاریخ پیِش روی ماست، کارنامه  پرافتخار جنبش کارگری 

کند با تشدید تضاد و رویارویی طبقاتی، مبارزه اقتصادی به  میهن ما ثابت می
های سندیکایی مستقل  روی، وجود سازمان روید. از این مبارزه سیاسی فرا می

رفاهی، بلکه برای رسیده  به  -های صنفی تنها برای دست یافتن به خواست نه
های عام  سیاسی ضروری و  کارآمد  هستند.  با تشدید مبارزه  و باال بردن   هدف

دهی،  هم پیوند دهیم. سازمان های پراکنده را به دهی باید اعتراض سطح سازمان
گاه در  همبستگی، اتحادعمِل فراگیر، تقویت نقش رهبری کارگران آ

های صنفی، استقالل عمل طبقاتی و اتصال به جنبش همگانی ضد  اعتراض
 استبدادی، نیازهای جنبش کارگری و سندیکایی در این مرحله حساس است. 

هدف  دهی و همبستگی به سوی اتحادعمل و ارتقای  سطح  سازمان پیش به
یکدیگر در مبارزه با دیکتاتوری  های پراکنده به ها و اعتصاب پیونِد اعتراض

 والیی!



 ٣۶شمارۀ    ١٣٩٩مرداد  ٢٧دوشنبه    ٣ 

 ادامۀ مبارزه کارگران فنی ...

هـای  بودجه" شدند. پس از بارها سفر کردن به تهـران و بـرگـزاری تـجـمـع
نـفـر از کـارگـران  ٢٠٠اعتراضی متعدد دیگر، متعاقب تجمع اعـتـراضـی 

، ٩۶ماه  اردیبهشت ٢۴هزار اپراتور در سراسر کشور در  ۵نمایندگی از سوی  به
، امضـای "طـرح کـارگـر دائـم ٩۶خردادماه  ٢٠در نهایت، خبرگزاری ایلنا، 

عـنـوان خـبـر  های فشار قوی برق توسط وزیر نـیـرو" را بـه اپراتورهای پست
اجرای"  "خوش" اعالم کرد  و  وزیر نیرو "در فرصتی سه ماهه توانیر را ملزم به

ها تا کـنـون  ها پایان نیافته بودند. با وجود این وعده آن مصوبه کرد. اما بهانه
 های کارگران برق برآورده نشده است.  خواست

کارگزاران رژیم تمام ترفندهای ممکن را در مخالفت با تبـدیـل وضـعـیـت 
عنوان نمونه،  اند. به کار گرفته شغلی اپراتورها و فرسایشی کردن مبارزه آنان به

وزیر جدید نیرو "موافقت خـود را بـا تـبـدیـل وضـعـیـت  ٩٧ماه  در دوم آبان
های فشار قوی برق کشور اعالم کرد"، اما در  اپراتورهای قرارداد معین پست

ماه همان سال بار دیگر "نبودن چارت سازمانی خالی" بهانٔه  عـمـل  دی ١٠
اپراتورها به تـهـران، تـرفـنـد  ٩٧ماه  نکردن به وعده  شد. در سفر اول بهمن

کار گرفته شد. اخیـرًا بـا انـتـشـار  جدید "آزمون و جذب بر اساس گزینش" به
هـای  ، "شورای هماهنگی اپراتورهای پسـت ٩٩ماه  فروردین ١۶ای در  بیانیه

ترین بخـش صـنـعـت  ترین و مهم فشار قوی" صنعت برق را یکی از "اساسی
زیربنایی" خواند و با تأکید بر مرحله حساس کنونی شیوع بیماری کرونا، ایـن 

نـفـر از  ٣۵٠٠شورا افزود: "چگونه با وجود این حجم از مسئولیت، قریب به 
ها و  [اپراتورها] در سردرگمی نوع قرارداد هستند؟!" رژیم ضدکارگری و دولت

هـای  ها، و تمام امـکـان هاییش تا کنون با استفاده از ترفندها، دروغ مجلس
مـنـظـور  شـان بـه اند از دستیابی اپراتورها به حقوق مسلم امنیتی تالش کرده

دهی و برپایی تشکل مستقل جلوگیری کنند. تـنـهـا راه دسـتـیـابـی  سازمان
های اقـتـصـادی  شان، ادامه مبارزه با سیاست های برحق اپراتورها به خواست

رژیم والیی است. این مبارزه از اهمیت بسیار برخوردار بوده و تأثیرگذار اسـت. 
در صورت ارتقای سطح همبستگی و پیوند میان اعتراض کارگران صـنـعـت 
برق با نفتگران، و درکنار آن تقویت جایگاه جنبش کارگری و سندیـکـایـی در 

هایی بلند در دستیابی  توانند گام جنبش همگانی ضد دیکتاتوری، کارگران می
 هایشان  به پیش بردارند.  به خواست

پدیدٔه مزدهای معوقه: چرا زحمتکشان 
گریبان  ما با این معضل فراگیر دست به

 اند؟ شده

در چند هفته با افزایش نرخ ارزهای خارجی بار دیـگـر سـطـح دسـتـمـزد 
کارگران و زحمتکشان کـاهـش یـافـت و امـکـان دسـتـرسـی آنـان را بـه 

های اولیه زندگی دشوارتر از گذشته گردید. سیاست سرکوب مزدی و  نیازمندی
قصد کسب سود بیشتر و انبـاشـت ارزش  آوردن ارزش نیروی کارگران به پایین 

تعویق افتادن پرداخت دستمزدها شدت بیشتری یافتـه  اضافه در این رژیم با به
است. ریشٔه این پدیده در کجاست؟ چرا زحمتکشان ما با این معضل فـراگـیـر  

 اند؟ گریبان شده دست به
گمان باید نظـرهـا را بـه سـوی  برای یافتن پاسخ صحیح به این پرسش بی

اجتماعی رژیم والیت فقیه معطوف داشت. بـا مـروری  -های اقتصادی برنامه
هـای دهـٔه  یابیم، آغاز پیدایش پدیدٔه مزدهای معوقه به میانٔه سال گذرا  درمی

که برنامٔه  تعدیل ساختاری تدوین و اجرا شـد.  گردد. یعنی زمانی باز می ١٣٧٠
فرد و ویژه نیست، بلکه باید گفت کـه  ای منحصربه بنابراین، این معضل پدیده

های اقتصادی حکومت و ماهیت داللـی،  ای ناشی از برنامه مزد معوقه پدیده
خوار، و غیرمولد نظام استبدادی حاکم است. این معضل به ایـن یـا آن  رانت

گیری، باید بـر  تواند باشد. با این نتیجه واحد تولیدی خاص محدود نبوده و نمی
ضرورت مقابلٔه متحد و متشکل با پدیدٔه مزد معوقه پا فشاری کـرد. خـواسـت 

تواند به  سازی می موقع دستمزدها در پیوند با خواست لغو خصوصی پرداخت به
منظور باال بردن سطح همبستگی در جنبش کارگری و سندیـکـایـی  اهرمی به

ها در سراسر کشور لغو  های کارگر در سطح کارگاها و کارخانه تبدیل گردد. توده
سازی و پایان یافتن معضل دستمزد معوقه خواستار هسـتـنـد. ایـن  خصوصی

 خواست سراسری و مشترک باید در عمل مشترک و سراسری تجلی پیدا کند. 
ای باقی نمانده اسـت  گونه شک و شبهه برای طبقه کارگر ایران جای هیچ 

تنها در راه بهبودی زندگی شایستۀ زحمتکشان گامی بر نخواهد  که این رژیم نه
خـدمـتـی بـه  داشت، بلکه با کـاهـش دسـتـمـزدهـا قصـد دارد بـه خـوش

گذاران وطنی و خارجی ادامه دهد. برای طبقه کارگر ایـران تـنـهـا راه  سرمایه
تـر بـا جـنـبـش  برون رفت از این معضل، تشدید مبارزه و پیوند هرچه محکـم

 همگانی ضد استبدادی است.

حال اغما رفـتـن وی بـر اثـر  درصدی  "مرگ کارگر یا به ٩٠رطوبت نزدیک به 
درجه" بـایـد  ۴٠کند. "کار در دمای باالی  خستگی و گرمازدگی [را] حتمی" می

مردادماه یکی از کارگران "شرکت پیمانکاری تهران جنـوب"  ٨متوقف شود. روز 
در ماهشهر بر اثر "گرمای شدید جان خود را از دست داد." فرماندار ماهشهر بـا 

های اولیه در محل" کـار تـوسـط  تأیید این خبر، از "عدم تأمین امکانات کمک
شرکت پیمانکاری انتقاد کرد، و از شکایت قبلی از ایـن شـرکـت بـه "شـبـکـه 
بهداشت و درمان شهرستان" خبر داد. در شرایطی که اکثر کارگزاران رژیـم در 

هـای کـولـردار  سـاعـت کـار در روز را در اتـاق ۵تابستان خوزستان صرفًا  
سـوم دسـتـمـزد کـارگـران  گذرانند، کارگران پیمانکاری صنعت نفت با یـک می

شـدت  درجه و درمـحـیـطـی بـه  ۵٠ساعت کار در روز را در هوای  ١٢رسمی، 
ای و قرارداد موقت صنایع نفت،  دهند. اعتصاب کارگران پروژه امنیتی انجام می

گاز و پتروشیمی در مناطق جنوب کشور تمرین آمادگی نفتگران میهن ما بود و 
های اثرگذار در آینده نزدیک باشد. پـایـان دادن  تواند سرآغاز رشته اعتصاب می

ای  دهی کارگران در سندیکاهایی مستقل و مـبـارزه کشی فقط با سازمان به بهره
 های اقتصادی رژیم ممکن خواهد شد. پیگیر بر ضد سیاست

 ...مبارزه اثر گذار  ادامۀ 
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تـریـن  گروه نورما در آلمان بزرگ
تولیدکننده قطعات فلزی و پالستیکی است. دراین کارخانه قطعات فلـزی و 

شود. دررابطه با زیر فشار قـرار  پالستیکی برای خودروهای صنعتی تولید می
دادن کارگران این صنایع از طرف مدیریت این گروه صنعتی، نشریـٔه "عصـر 

ما" با کالوس دیتزل، دبیر دوم اتحادیه صنایع فـلـزکـاران[ ای.گ.مـتـال]  
 خوانید: است که در زیر می ای کرده  مصاحبه

چه چیزی کارگران، نمایندگان و اتحادیه صـنـایـع فـلـزکـارانعصر ما: 
هـایـی را اعـالم  کند، کـارفـرمـا چـه بـرنـامـه [ ای.گ.متال] را تهدید می

 است؟ کرده
گروه صنعتی نورما ژرمنی، در دو مکان محصوالتش را کالوس دیتزل: 

کند، گبرشازن در تورینگن و ماینتال. کارفرما اعالم کرده است کـه  تولید می
ای که در تورینگن  واقـع  شـده،  باید یکی از این دو کارخانه یعنی کارخانه

تعطیل گردد. در آنجا امنیت شغلی صدوشصت کارگر زن و مرد در مـعـرض 
تهدید قرار گرفته است. منطقه گبرشازن در تـوریـنـگـن از نـظـر سـاخـتـار 

روی، یافتن شـغـلـی دیـگـر  ای است فقیر و ضعیف، ازاین اقتصادی، منطقه
برای کارگران در این منطقه در صورت بیکار شدن پس از تعطیلی کارخـانـه، 
بسیار دشوار خواهد بود. در منطقه ماینتال هم وضعیت مناسبی وجود ندارد. 

اسـت. در گـام نـخـسـت  در آنجا هم امنیت شغلی  ما در معرض تـهـدیـد 
احتمال قوی شصـت شـغـل دیـگـر بـا  صدوشصت شغل و در گام بعدی به

ها از میان خواهند رفت. اگر این اتفاق بـیـفـتـد، فـکـر  تعطیلی این کارخانه
وار رخ خواهد داد. در صـورتـی کـه یـک  کنیم که آن واقعۀ تلخ سلسله می

شود، احتـمـال   سپاری] انتقال داده قسمت از تولید به جمهوری چک [برون
های دیگر هم تعطیل شوند وجود خواهد داشـت. مـا اعـتـقـاد  اینکه بخش

داریم که این هجوم در نهایت حمله به امنیت شغلـی تـمـامـی کـارگـران و 
 زحمتکشان بخش ماینتال خواهدبود.

تـوانـد  پیش زمینه این تهدیدها و نابودی امنیت شغلی چه مـیعصر ما: 
 باشد؟

هـا و  دلیل اصلی از نظر ما صرفه جـویـی در هـزیـنـهکالوس دیتزل: 
مشخصًا در هزینه پرداخت دستمزدها است، یعنی کاهش سطح دسـتـمـزد 

هـا. هـدف  جویی در هزینـه کارگران و کاهش قدرت خرید آنان زیر نام صرفه
پـردازد در  کارفرما این است، فقط یک پنجم دستمزدی را که در آلمان مـی

جمهوری چک به کارگران پرداخت کند. عالوه براین، ساعت کـاری مـا در 
پـنـج  و تر است. ما بر اساس قانون کار و قرارداد دستجـمـعـی سـی آلمان کم

کنیم، در جمهوری چک زمان کار چهل سـاعـت در  ساعت در هفته کار می
هفته است. هرچند که ما تقریبًا در ماینتال الگوی کاری  متـنـوعـی داریـم، 
یعنی باید گاهی اوقات شنبه یا یکشنبه هم سر کار برویم، ولی در مـجـمـوع 

 الگوی کاری ثابتی داریم. ...   
ای را نماینده کارگران در برابر خطـر از بـیـن رفـتـن  چه گزینهعصر ما: 

 شان در نظر دارد؟ مشاغل و نابودی امنیت شغلی
نظر ما نخست این است که کارگران ما از دانش کافی، کالوس دیتزل: 

ها برخوردار هستند. دیگر آنـکـه در  از مهارت الزم برای  کارکردن با ماشین

گـذاری کـرد.  روز کردن تکنولوژی حرکت و سرمـایـه واقع باید به سمت نوسازی و به
آالت و آموزش هرچه بیشتر  کارگران  ماهر  اقدام کـرد  یعنی در مسیر توسعه ماشین

تا بتوان روند تبدیل به دنیای دیجیتال را با موفقیت و همراه با آن تـأمـیـن امـنـیـت 
شغلی و مزد عادالنه برای طبقٔه کارگر طی کرد. همه ما در مورد خودروهای بـرقـی 

کننده خودروهایی هستـیـم کـه تـا هـم  کنیم در حالی که  هنوز تأمین صحبت می
کنند. ما باید در واقع بـیـشـتـر  اکنون فقط به موتور احتراق وابسته هستند و کار می

گذاری کنیم و خودروی برقی را  به  خودروهایی که با  برای پیشرفت و توسعه سرمایه
 کنند تبدیل کنیم.    هیدروژن کار می

ایـم  قصد کارفرما در مجموع زیر فشار گذاشتن است. حداقل ما شنیدهعصر ما: 
ها را  نظر کنند، کارگاه که پیشنهادهایی هست که اگر کارگران از دستمزدشان صرف

 دهند؟    از تورینگن به ماینتال انتقال می
گونه است. در شهر گبرشازن یک گروه تولـیـدی  در اساس اینکالوس دیتزل: 

های صنعتی، کشاورزی و قـطـعـات  [تولید کننده انواع ماشین ١٢دارند به نام تورو 
اند تورو  ها]. در ماینتال هم همین روند تولیدی در جریان است و نامش را گذاشته آن
بـلـنـد تـولـیـد  . در اینجا خودروهای سنگین، اتوبوس و خودروهای لوکس شاسـی٩
برای تولید خودروهای معمولی در نظر گرفته شده است  ٩شود، در حالی که تورو  می

راه  گوید: "خوب ،کارگران عزیز کارخانه ماینتال ! اگر آرام و سر به و حاال کارفرما می
هـا را درک  فرمان بمانید و هدف ما برای صرفه جویی در هزینـه و مطیع و گوش به

کنید، همچنین ساعت کارتان را افزایش دهید و یک کمی هم از حق مـرخصـی و 
جـای  را بـه ١٢تواند تورو  نظر کنید، آن وقت کارفرما می پاداش شب عید هم صرف

خواهند بگویند: ما الگویـی  انتقال به جمهوری چک به ماینتال بیاورد."  بنابراین می
را انجام داد. این  ١٢را طراحی خواهیم کرد که بتوان با آن در ماینتال  نیز تولید تورو 

ای کـه  ارمغان خواهد آورد. مدیریت همچنین با محاسـبـه شغل به ٢٠الگو برای ما 
انداز کنیم. بنابـرایـن  توانیم ساالنه چهار میلیون یورو پس گوید: ما می کرده است می

هـا]  ها [بخوان: اخراج گفته و اگر همین حاال هم حساب کنیم، پس از اولین تعدیل
  ٣٠٠نفر خواهد رسید  و این چهار میـلـیـون یـورو را بـه  ٣٠٠که تعداد کارگران به 

هزار یورو. این بدان معنی است که هـر کـارگـر  ١٣تقسیم کنیم، حاصلش می شود 
 نظر کند. این ساده ترین محاسبه است.      هزار یورو صرف ١٣باید تقریبا از 

آیا کارگران این الگو را خواهند پذیرفت؟ وضعیت را چـگـونـه ارزیـابـی عصر ما: 
 کنید؟ می

مـان  طبیعتًا  وضعیت مطلوبی نیست. دیروز ما بـا هـمـکـارانکالوس دیتزل: 
تر بـه  دلیل بحران کرونا و در اختیار قرار ندادن فضایی بزرگ نشستی داشتیم ولی به

ما نتوانستیم نشستی وسیع و همگانی با همه کارگران کارخانه داشته باشیم. ولی بـا 
این وجود، ما نمایندگان کارگران از شش صبح تا هشت بـعـد از ظـهـر بـا پـخـش 

گـاه کـردیـم.  اطالعیه  همه کارگران بخش های اداری و تولیدی را از وضع موجود آ
کسی از میان کارگران و کارمندان پیدا نشد که به پیشنهاد طـرف مـقـابـل یـعـنـی 

اسـت. کـارگـران   کارفرما اعتماد و اعتقاد داشته باشد. اعتماد کامًال از بیـن رفـتـه
معتقدند که این فقط یک تاکتیک برای متوقف کردن مـا اسـت، هـیـچ کـارگـری 

شـنـویـم کـه  نظر کند. ما اغلب این استدالل را می خواهد از حق خودش صرف نمی
پوشی کردن حفظ اشتغال را باعث نشده  نشینی کردن و از منافع کارگری چشم عقب

عنوان آخرین پـیـام کـه مـا  پذیریم و به است. به همین دلیل ما این پیشنهاد را نمی
گویم  کـه مـا  نظر و پس از نشستی مشترک که با سندیکا داشتیم، می دیروز با تبادل

 این نتیجه رسیدیم که باید بر مواضع مبارزاتی خودمان پا فشاری کنیم. به
 

 ٢ ٧ترجمه از: "عصر ما"، روزنامه حزب کمونیست آلمان ( د.ک.پ)، 
 .١٣٩٩تیر ماه 
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