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 يادداشت کارگری

  خالی کارگرانۀ نوروزی ديگر و سفرۀدر آستان
 جايگاه دستمزدھای معوقه در اعتراضات مزد و حقوق بگيران

کيد نمايم که اعتراضات گزارش شده ، تمامی تحرکات کارگران ايران را پوشش نمی أپيش از ھر چيز خوبست ت :وجه ت

 سايت ھا و وبالگ ھا و شبکه ھای مجازی  ی ازخبرھای جمع آوری شده از سايت ھای درون کشور و بخش. دھد

 در جريان وارسی اعتصابات و اعتراضات مطالباتی گروھبندی ھای گوناگون مدافع کارگران فراھم آمده تا بتواند ما را

  . قرار می دھد٩۵]حوت[کارگران طی ھفته اول اسفند

***** 

 کارگران ۀ عدم پرداخت دستمزدھای معوقۀدر زمين١٣٩۵ نخست اسفندماه تۀاخبار روز شمار اعتراضات کارگری ھف

 .به ما نشان می دھد محوری را ۀ توليد و خدمات کشور ، چند نکتۀدر بخش ھای مختلف چرخ

 به دستمزدھای معوقه مربوط نيستند، بلکه اخبار اعتراض به ً فراھم آمده ھفته صرفایالزم به ذکر است که خبرھا

تعطيلی واحد ھا و افزايش بيکاری، به نبود و کمبود آب، به ناچيزی دستمزد کارگران ، به اخراج کارگران از کار ، به 

 به مطالبات کارگران ، به روند ئیی و نبود امنيت شغلی کارگران ، به عدم پاسخ گوخصوصی سازی ھا ، به بالتکليف

 دستمزد، به نرخ پائين کرايه تاکسی، به آلودگی آب آشاميدنی، به تبعيض شغلی، به بی مسکنی، و به قطع آب تعيين

 .مردمان جامعه ھم پرداخته شده است 

 ثبت ًوارد ھم بيش از يک مورد اعتراض صورت گرفته که عينادر روز شمار کارگری جمع آوری شده ، بعضی از م

گيری مطالبات عقب  عالوه بر اين ھا، اخبار اعتراض به عدم ھمسان سازی حقوق، مطالبه بيمه کارآمد، و پی. شده است

افتاده از جانب گروھھای مختلف بازنشستگان و اعتراض رانندگان و فعاالن سنديکای کارگران شرکت واحد 

وسرانی تھران و حومه برای بھره مندی از تسھيالت مسکن که با تجمع در مقابل شھرداری تھران ھمراه بود را ھم اتوب

 .در ھفته گذشته در گزارشات خبری داشتيم که ھر دو از حرکت ھای مھم کارگری کشور بودند

، که حدود ھفتاد و دو درصد با سی و چھار مورد گزارش شده ٩۵اعتراض به دستمزدھای معوقه در ھفته اول اسفند 

 .مجموعه اعتراضات کارگری طی ھفته اول اسفند را شامل می گردد

  )١ ... ( شما را به مطالعه اخبار روز شمار کارگری در منبع زير دعوت می نمايم 
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ارگران که ؛ اعتراضات کارگران طوالنی تر شده و ک اولين و شايد مھم ترين نکته در مورد دستمزدھای معوقه اينست

  . ديگر نمی توانند با يک يا دو روز اعتراض، انتظار وصول به موقع  دستمزدھای معوقه شان را مطالبه نمايند

کارگران بايد خودشان را آماده سازند تا بتوانند  برای  ھفته ھای متوالی اعتراض نمايند، تازه حتی با اعتراض طوالنی 

 کارگران کارخانه ھپکو، کارگران تجربه. مزد معوقه شان را بگيرندمدت ھم ممکن است فقط بتوانند بخشی از دست

. روغن نباتی جھان و کارگران گروه ملی صنعتی فوالد که ھنوز اعتراضات شان ادامه دارد، ھمين را نشان می دھد

ه عينه ن به شبکه ھای اجتماعی بالم ھای موبايلی معترضی کردن اعتراض از طريق فرستادن فکه رسانه ا ديگر اين

، وارد کردن اعضای خانواده و حاميان اعتراض کارگری به ) ھپکو و سنديکای شرکت واحد و بازنشستگان(موارد 

  . اعتراضات کارگری اخير شاھد بوده ايمۀحرکت ھای کارگری، موضوع مھم ديگری  است که در سلسل

کارگری شکسته شود و حمايت ھمين دو موضوع باعث شده فضای سانسور خبری در مورد بعضی از حرکت ھای 

ی که اعتراضات کارگری در زمينه دستمزدھای معوقه نشان می دھد، کم نکته مھم ديگر. بيشتری شکل بگيردھای 

بھترين جمع بندی در اين زمينه را يک کارگر کارخانه : شايد بشود گفت.  از اعتراض ھستئیاثرتر شدن شکل ھا

اين کارگر به شبکه اطالع .  کارخانه در روز اول اسفند ماه داشته استکاشی کوير يزد در جريان تجمع کارگران 

که ديدند با مماشات کردن و سازگاری با وعده  کارگران کارخانه کاشی کوير يزد بعد از اين«: رسانی راه دانا می گويد

 ).٢(» کنندھای پوچ مديرعامل اتفاقی نمی افتد تصميم گرفتن به خيابان بيان و مقابل کارخانه اعتراض 

وضع دستمزدھای معوقه به حدی رسيده که اعتراضات بی سروصدا، اميدواری به لطف و بزرگواری کارفرما يا 

رسد و   نمیئیش، به جايول محلی، يا اميد به دل سوزی کارفرما برای کارگر و بی پناھی زن و بچه ھاؤمقامات مس

 نبرده و نتيجه بخش نيست بلکه بايد ابزار ھای گوناگونی ئیجاه اعتراضاتی که در اين چھارچوب صورت بگيرد ، راه ب

د ھمين ؤياخبار روز شمار کارگری طی ھفته ھای گذشته ، خود م. را برای نمايش اعتراضی و مطالباتی اش تجھيز کند

 . تنوع تحرکات بود

 کادر درمانی بيمارستان ھا که، بيان خبری ھای ھفته اول اسفند نشان می دھد ، اعتراضات پرستاران و نکته ديگر اين

 بيمارستان ھا حق کارانه ًچرا که معموال. ھم به يک محور ثابت اعتراض عليه دستمزدھای معوقه تبديل می گردد

و . حاال ھفته ای نيست که اعتراضی در اين زمينه در خبرھای کارگری نباشد. موقع پرداخت نمی کننده پرستاران را ب

قبل از ھمه، اين ارزيابی را که دستمزدھای معوقه به سمت بھداشت و درمان يا آموزش و ھمين اخبار و جھت گيری ھا 

 ..د می نمايدئيأپرورش در حال گسترش است  ت

الزم به ياد آوری است دستمزدھای معوقه ، وضعيت دشواری برای کارگران و مزدبگيران شاخه ھای مختلف اقتصاد  

 روزانه بيش از ھفت ٩۵در ھفته اول اسفند.  رو به گسترش بوده استًاعتراضات در اين بخش دائما. ايجاد کرده است

طوالنی تر شدن دامنه . اعتراض کارگری گزارش شده که حدود چھارمورد آن مربوط به دستمزدھای معوقه بوده است

 که تعداد کارگران آنھا بيشتر ئی در واحدھاًمخصوصا با اين اعتراضات را ئیاعتراضات کارگری، ظرفيت ھای ھمگرا

ولی مجموعه اعتراضات کارگری ماھھای اخير به دستمزدھای معوقه با اين که در برخی موارد . بوده افزايش داده است

به شکل درخشانی رزمندگی و پيگيری کارگران را نشان داد، فرصت ھای اتحاد عمل گسترده مبارزاتی فراوانی در 

 حرکت بازنشستگان در ھفته گذشته با وجود تنوع مطالباتی اليه ھای مختلفی که در برابر مجلس ًمثال. نداشتخودش 

گرد آمده بودند، توانست اتحاد عمل سراسری ھمه بازنشستگان، از لشکری، کشوری، فرھنگی، پرستاران و کارگران 

ً با اين حال ما در شرايطی ھستيم که تقريبا.  گذار باشدثيرأصنايع را در برابر مجلس به نمايش گذاشته و از اين طريق ت

، مديريتی و قانون ئیدستگاھھای اجرا. ھمه صندوق ھای بيمه ورشکسته اند و منابع اين صندوق ھا را به غارت بردند
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، ی معيشتی اليه ھای مختلف مزدبگيران، مقاومت می کنند، زندگی مردم نمی چرخدئگذاری در برابر مطالبات پايه 

رکود و بيکاری گريبان جوانان کشور را فرا گرفته است، بحران زيست محيطی و آلودگی آب و ھوا، خشکيدن تاالب 

در اين وضعيت شاھديم که معلمان به . ھا، رودخانه ھا، درياچه ھا و ھجوم ريزگردھا، وضع را وخيم تر نموده است

در قالب استانی و سراسری به شکل صنفی متشکل شدند و عنوان يکی از مھم ترين و کاراترين بخش اردوی کار کشور 

که عالوه " بودجه عادالنه " سازماندھی کمپين  .دست آوردنده حدی از انسجام اراده برای پيگيری مطالبات صنفی را ب

کمپينی که کف .  دستی نيز در درون مدارس جمع آوری نمايند ی ھزار امضا٣٠ مجازی، بيش ازیضاامھزار ١١٠بر 

آيد و  ، مھم ترين دستاورد جنبش کارگری ايران به حساب می) ٣(اند  ميليون تومان اعالم داشته٣ق عادالنه را حقو

 .اميدھای زيادی را برمی انگيزد

ما شاھديم که ھمين ظرفيت با سرعتی اميدبخش با کمک شبکه ھای اجتماعی در مورد گروھھای مختلف بازنشستگان 

ور آزاد شدن ھمين ظرفيت ھا، قدرت و دايره عمل تشکل ھای مستقلی مثل سنديکای  و شاھديم که چط شکل می گيرد

 می دھد و شرايط  جنگ ءکارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه و سنديکای نيشکر ھفت تپه را ارتقا

، اين دو تشکل ھای اخير و به کرات طی ھفتهکه طوری ه ب. کند  مطالباتی را، برای اين تشکل ھا ھم مساعدتر می

 - معيشت « : تحرکات سازمانيافته خيابانی را برای طرح مطالبات خود در کف خيابان با طرح شعارھایئیسنديکا

نوبت ما که ميشه، خزانه « ؛».!خط فقر چھار ميليون، حقوق ما يک ميليون« ؛ »! سالمت ، حق مسلم ماست-منزلت

؛و نظير اين ھا سر »!تا حقمان نگيريم ، ازپا نمی نشينيم« ؛»!ميشهيه اختالس کم بشه ، مشکل ما حل «  ؛»!خالی ميشه

  .داده اند

 دستمزدھا در آستانه نوروز در برابر خالی بودن سفره کارگران که ھنوز در مورد اعالن رقم آن در پشت ألۀوارسی مس

بايد ترديد داشته باشيم ن. ستاپرده چانه زنی صورت می گيرد، از ديگر ظرفيت ھای جنگ مطالباتی در شرايط فعلی 

که آزاد شدن ھمين ظرفيت ھا، کمک بزرگی به ارتقای مبارزات کارگری برای وصول دستمزدھای معوقه کارگران 

عنوان بزرگتربن کارفرما و بنگاھھای طرف قرار داد دولت و ه ھای مختلف در برابر بخش خصوصی و دولت ب شاخه

 .بخش خصوصی است

ھای شمارش شده موجود در کوران   به حقوق ھای معوقه ، حين بھره گيری از ظرفيتجدا از اين شاخص دست يابی

موقع دستمزد ھای حين  مبارزات طبقاتی جاری ، امر راه يابی به ظرف تشکل مستقل خود کارگران بر سر وصول به

 .کار را نيز معنی می بخشد

 ین مشخص است که فھرست کردن اين اخبار و جابرای م: کيد داشته ام أھمانگونه که در يادداشت ھای گذشته ام ت

 عکس ما بايد به ھر شکل و زبانی ه ھيچ مشکلی را از کارگران حل نمی نمايد بلکه  بئیدادن يک تحليل صرف  به تنھا

ضرورت ايجاد صف مستقل ظرف مبارزاتی کارگران برسر وصول ھمين حقوق ھای معوقه  و ساير مطالبات بی پاسخ 

  .به امری سراسری در درون کشور بدل سازيم مانده آنھا را 

پس می توانند با ھم برای دست يابی آن .  کارگران برای دست پيداکردن به حقوق ھای معوقه خود، مشترک منافع اند 

ی با سازمانيابی اعتراضات سراسری به مانند تحرکات سراسری ئی و رشته ئی ، چه رسته ئدرھر سطحی ، چه منطقه 

  . علمان و بازنشستگان کشور عمل نمايند و يک پارچه م

  : منابع 

  اول اسفندۀ و اعتراضات کارگران در ھفت۶١٣٩ خالی کارگران در آستانه نوروزۀسفر: وبالگ کارگری راه کارگر 

  اميرجواھری لنگرودی : تھيه و تنظيم از   / ]حوت[٩۵
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