یادداشت کارگری هفته

درایران علیرغم سرکوب و بگیر و به بند ،جنبش مطالبات ی
درسطح پایه در حال گسترش است !
امیر جواهری لنگرودی

info@karegari.com

در ارزیابی از مختصات خبری روزشمار کارگری شماره چهاردهم هفته اول تیر ماه ۹۸و
در منتهی الیه داغ و درفش فعاالن جنبش مطالباتی ایران در میان کارگران  ،زنان ،معلمان
و دانشجویان و صدور احکام عدیده برای دیگر بار احضار رها شدگان از بازداشت های
یازدهم اردیبهشت ( اول ماه مه )،از جمله دستگیری دیگر باره آنیشا اسدالهی در حالیکه
سه تن از زنان بازداشتی اول مه  ،رو زجهانی کارگر  ،یعنی مرضیه امیری  -ندا ناجی و
عاطفه رنگیریز در بازداشت بسر می برند ؛ لیال حسین زاده فعال دانشجویی سی ماه حکم
گرفت  .محمد رسول اف فیلمساز شناخته شده به دادگاه احضار شد .باردیگر رسول طالب
مقدم از رانندگان خطوط بی آرتی و عضو سندیکای کارگران شرکت و احد تهران و
حومه ،همچنین وحید فریدونی ازدیگر اعضاء سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و

حومه در دادگاه کارکنان دولت مورد محاکمه قرار گرفت و کولبران در سر حدات مرزی
کردستان مورد اصابت کلوگه مرزبان امنیتی قرار می گیرند  .در دل چنین وضعیتی
موجی از اعتراضات گروههای مختلف مزد و حقوق بگیران ادامه دارد و عالوه بر
دستمزدهای معوقه ،اعتراض به خصوصی سازی ،ناامنی شغلی و احکام اخراج ها و
قراردادهای برده دارانه ،شاهد شکل گیری اعتراضات دیگری هم هستیم که هم دالیل
اعتراض ،هم جایگاه و ویژگی های گروههای معترض نسبت به الگوی اصلی متفاوت
است .جنبش مطالباتی در سطح پایه در حال گسترش است؛ یعنی از نظر دامنه شرکت
کنندگان و نوع مطالبات وسیع تر و متنوع تر از گذشته خود را نشان می دهد.
با نگاهی به سر تیتر خبرهای هفته در می یابیم که در بیم و هراس تهاجم همه جانبه
حاکمیت به منافع ،مصالح و امنیت شغلی تمامی مزد و حقوق بگیران در شرایط غیر قابل
گذشت تحریم های امیریالیسم آمریکا و متحدان سرمایه داری اش در سطح جهان ،عوض
پاسخگویی به نیازها و مطالبات مطروحه مبارزات موجود درجامعه  ،حاکمیت خود در
برابر روند این مبارزه قد بر افراشته است  ..بدین معنی که هر حرکتی از فعاالن شناخته
شده جنبش مطالباتی را با اتهامات نخ نمای " :اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت
کشور " .و " اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق اقدام یا فعالیت تبلیغی علیه نظام، " .
موضوع ماده  ۰۵۵قانون مجازات اسالمی "  " ،اتهامات توهین به رهبر و مسئولین نظام
" و " اخالل در نظم و آرامش عمومی " ،اعالم می دارد و به سرکوب آنان قدم بر می
دارد.
سر تیتر برخی فعالیت ها و اعتراضات که در روز شمارهفته خبرهای ریزش عینا آمده
است شامل :

* -تجمع کارگران کاشی نیلوفر بیرجند مقابل استانداری خراسان جنوبی:
* -دانشجویان دانشگاه فنی اسفراین در اعتراض به کیفیت پایین غذای سلف
سرویس  ،تجمع اعتراضی نمودند :
* -تجمع تعدادی از دانشجویان دوره دکترا در اعتراض به افزایش غیر قانونی
شهریه :
* -کارگران فضای سبز شهرداری نورآباد دراعتراض به عدم بروزشدن حقوق
وپرداخت بموقعش ،اعتصاب نمودند :
* -تجمع اعتراضی کارگران شرکت ماهی شوشتر:
* -کارگران اخراجی شرکت ماهی کارون مقابل فرمانداری شوشتر ،تجمع
اعتراضی نمودند :

* -کارگران معترض اخراجی پاالیشگاه آبادان برای اعتراض به پایمال شدن
حقوقشان وبرای بازگشت بکار ،تجمع نمودند :
* -دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نورنسبت به افزایش شهریهها و تغییر آئین
نامه پرداختش ،مقابل سازمان مرکزی  ،تجمع اعتراضی داشتند:
* -کارکنان اخراجی دانشگاه بناب مقابل دفتر ریاست ،تجمع اعتراضی نمودند :
* -تجمع زنان مستاجر سرپرست خانوار در برابر فرمانداری کرمانشاه:
* -تجمع اعتراضی دانشجویان آموزش عالی اسفراین :
* -تاکسیرانان تهران نسبت به فعالیت تاکسیهای آنالین  ،تجمع اعتراضی
نمودند :
* -برنج کاران حمیدیه نسبت به بی آبی مقابل شرکت آبفای کرخه شاوور ،تجمع
اعتراضی نمودند:
* -جمعی از دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور تجمع نمودند :
* -کارگران روزمزد شهرداری کرمانشاه تجمع اعتراضی برپا داشتند:
* -تجمع معلمان خرید خدمتی مقابل مجلس /خواستار تبدیل وضعیت و استخدام
هستیم:
* -گالیه و تجمع کشاورزان از تامین نشدن سوخت ادوات کشاورزی:
* -ضد و نقیضهای ممنوعیت صیادی زنان؛محدود کردن زنان ماهیگیر با
مترسکی به نام مجوز:
* -تجمع کارگران شهرداری گچساران در مقابل ساختمانهای فرمانداری و
شهرداری گچساران:
* -اعتراض رانندگان مینی بوس و اتوبوس نسبت به پرداخت عوارض ورود به
محدوده طرح ترافیک:
* -کارگران پتروشیمی تندگویان ماهشهر مقابل ساختمان دفتر مرکزی شرکت
در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت  ،تجمع و اعتصاب نمودند :
* -تجمع سهامدارن شرکت چهل بازه در مشهد:
* -اعتراض کارگران سیمان کرمان از سر گرفته شد:
* -کارگران کارخانه سیمان کرمان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ،بار
دیگر تجمع اعتراضی نمودند :

* -ادامه تجمع کارگران پتروشیمی تندگویان بندر ماهشهر:
* -اعتراض کارگران معدن نقده :
* -ادامه تجمع کارگران کارخانه سیمان کرمان:
* -جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نسبت به ادامه
بازداشت مرضیه امیری و حکم قضایی صادره برای لیال حسین زاده ،تجمع
اعتراضی کردند :
* -دوباره تاکسی داران دهدشت دراعتراض به پایین بودن نرخ کرایه  ،دست به
تجمع و اعتصاب زدند:
* -ساکنان محدوده شهرک صنعتی کرمان نسبت به قطعی چند روزه آب شرب،
تجمع اعتراضی برپا داشتند :
* -کارگران بازنشسته هتل الله نسبت به عدم پرداخت حق سنوات ،تجمع
اعتراضی داشتند:
* -اعتراض کارکنان اخراجی دانشگاه بناب مقابل دفتر ریاست ،ادامه یافت حمله
نیروهای حراست به یکی از کارکنان معترض صورت گرفت :
* -ادامه کارگران کارخانه سیمان کارون نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی
خود  ،صدای اعتراض شان بلند می باشند:
* -من حقم را می خواهم! پویش جدید پرستاران مطالبه گر آذربایجان غربی:
* -دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نسبت به تفکیک جنسیتی کتابخانه مرکزی،
تجمع اعتراض نمودند :
* -اعتراضی کشاورزان نسبت به بستن آب زاینده رود در لنجان:
* -تجمع پرسنل شرکت خارادژ در ارومیه:
* -کارگران شهرداری اندیمشک تا  ۰۵ماه مطالبات مزدی طلبکارند /شهردار:
پیگیر پرداخت مطالبات کارگران هستیم:
* -جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف برای تعیین تکلیف توزیع غذای تابستان
مقابل ساختمان معاونت دانشجویی ،تجمع نمودند:

* -تجمع دانشجویان ؛ نه پادگان نه بنگاه! درود بر دانشگاه:
* -معاون بهرهبرداری آبفا مطرح کرد ؛ چالشهای مالی گریبان گیر صنعت
آبفای کشور ۳۲۲/شهر در تنش آبی:
* -دومینوی اخراج فله ای کارگران شهرداری ها از پل سفید:
* -شکایت کارگران شرکت واحد در اداره کار برای دریافت سنوات خدمت با
معیار آخرین حقوق دریافتی :
* -قطع آب اشامیدنی مردم شاهین شهر را کالفه کرده است:
* -صدها نفر ازاهالی فیروزآباد نسبت به تعرض به آثار تاریخی  ،تجمع
اعراضی نمودند :
* -کارگران شهرداری شاهین شهر نسبت به نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت
بموقع مطالبات مقابل فرمانداری شهرستان شاهینشهر و میمه  ،تجمع اعتراضی
نمودند :
* -پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران دراعتراض به عدم
پرداخت مطالبات 3 ،روز در اعتصاب بودند :
* -انعکاس مشکالت کارگران عضو تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران (پروژه سهیل ،سپیدار دو و سه)در پایگاه خبری رویداد : 42
* -اعتراض دانشجویان خوابگاه دانش خواجه نصیر طوسی به کیفیت پایین
غذای سلف:
* -کارگران اخراجی پروژه احداث فاز دوم پاالیشگاه گاز بیدبلند بهبهان
اعتراض نمودند:
سرتیتر خبرها نشان می دهد که فراتر از تعرضات کارگران و خاصه کارگران شهرداری
ها ،ما با تجمعات دانشجویان  -پرستاران  -صیادان زن  -کشاورزان  -شلتوک کاران -
تاکسی رانان  -پزشکان  -جانبداران محیط زیست  -تجمع اهالی محالت  -قطع آب محالت
و ...روبرو هستیم
این تنوع تحرکات در روز شمار کارگری یک هفته نشان از وسعت تحرکات و عمق یافته
گی جنبش مطالباتی در سطح پایه را نشان می دهد .
موج حرکات اعتراضی گذشته از دی ماه  ۹۶به اینطرف و بعد تر سلسله اعتراضات
برجسته خیابانی درسطح هپکو  -آذرآب و بعد تر در فوالد ملی اهواز و نیشکر هفت تپه و
رد به جا مانده از این حرکات در تبلور شعار های ( نان  -کار  -آزادی و ضرورت
شورایی) و هزینه بس سخت تر بجا مانده از آن که تا به امروز همچنان اسماعیل بخشی و
علی نجاتی فعاالن شناخته شده نیشکر هفت تپه در بند جانیان دستگاه قضایی ایرانند  .سپیده
قلیان  -عسل محمدی  -ساناز الهیاری و همسرش امیر حسین محمدی فرد و امیر امیر قلی

از فعاالن نشریه گام که به شتاب رسانه ای کردن فعالیت کارگران نیشکر هفت تپه کمر
همت بسته بودند  ،همچنان در شرایط دشوار زندان بسر می برند .
حا دثه ظفرنمون همگرایی گسترده با هسته سفت برای تدارک روزجهانی کارگر به
اینطرف  ،علیرغم هزینه سختی که از خود در بین کارگران  -زنان  -دانشجویان و معلمان
به جا گذاشت و با حرکت وسیع بازنشستگان در فرصت هایی چند ،گره خورد و نشان داد
که جنبش مطالباتی ما ،همچنان با شتاب گیری روند فروپاشی اقتصادی  ،از یک سو در
برابر موج گسترده تحریم که آسیب اولیه آن اوج گیری اخراج ها و تعطیلی وسیع صنایع
مونتاژ در ایران را هدف گیری نموده است .از دیگرسو تاثیرات شوک ارزی جبران نشده
سال گذشته بر وخامت روزافزون سطح معیشت مزد و حقوق بگیران و زیر گرفتن امنیت
شغلی آنان افزوده است .در دل چنین وخامتی  ،شاهد این می باشیم که افزایش نارضایتی
های گروههای مختلف فرودستان از پیامدهای فساد ساختاری و ناکارایی دستگاههای
مدیریتی ،برنامه ریزی و اجرایی درسطوح مختلف ،تقویت نسبی باور به لزوم مطالبه
گری و کنشگری جمعی برای رسیدن به حق و حقوق ضایع شده را دامن زده است .در این
میان بهره برداری فزاینده تر از شبکه های اجتماعی برای هماهنگی و همکاری در مسیر
مطالبه گری ،عوامل مهم و چند گانه در توضیح دالیل وسعت و تنوع بیشتر جنبش
مطالباتی دور اخیر باید شمرده شود.
در ک نار مجموعه خبرهای روز شمار کارگری هفته های گذشته که همانا گسترش جنبش
مطالباتی در پایه را نشان می دهد ،برخی از خبرهای کارگری هفته نیز هم در این
راستاست که اوج گیری جنبش رهایی بی قید و شرط زندانیان سیاسی در داخل و خارج
ازکشور مشارکت فزاینده همه نیروهای انسانی ازادیخواه کشور را پوشش می دهد و
میرود که بدل به جنبشی وسیع و جامع الشمول گردد  .این مهم فراهم نمی گردد ،مگر
اینکه سازماندهی و سامان یابی تشکل های مستقل طبقاتی در تمامی عرصه پا به صحنه
گذارد و از فراز پراکندگی و جدا سری بدر آید و گروهبندی های موجود جنبش طبقاتی در
تمامی واحد ها از نویسندگان  -هنرمندان  -وکال  -بازنشستگان  -معلمان  -دانشجویان -
زنان و کارگران یکی پس از دیگری به این مهم دست یابند !
جا دارد که با تمام قوا ضمن حمایت از سطوح مختلف مبارزات جنبش مطالباتی برای
ازادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی از زندان های پُرشمار ایران  ،قدم های اساسی
و پیوسته ای صورت گیرد و در این راه اقدامات میدانی همه جانبه ای در دفاع از
مبارزات درون کشور به عمل آید!
روزشمار کارگری هفته شماره ۱۴تا جمعه  ۷تیر  ۱۳۱۸برابر جمعه ۲۸یونی ۲۱۱۱
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