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  ايران در ھفته ای که گذشت
 

 :  موقتی بساط قراردادھادني برچی در مبارزه برایمي پتروشیھا کارگران مجتمع

، دو ھزار کارگر آن روز نياز نخست.  بودۀ گذشته در ھفتراني ایدادھاي رونيتر  از مھمیکي یگراعتصابات کار

 ]اسفند[حوت ٢٨ وزر.  و خواھان تحقق مطالبه خود شدنددندي دست از کار کشگري بندر امام بار دیميمجتمع پتروش

 و با دندي دست از کار کشزي تبریمي مجتمع پتروشی اعتراضات کارگرۀ مجتمع، در ادامني، کارگران ا٨٩ماه سال 

 و مي انعقاد قرارداد مستق،ئی  واسطهیمانکاري پیھا  دادن به نقش شرکتاني خواستار پای تجمع اعتراضکي ئیبرپا

 در جمع کارگران، وعده داد که خواست کارگران برآورده خواھد ور عامل مجتمع با حضريمد.  شدندیاستخدام رسم

ھا عمل  چه به وعده  دادند، اما اعالم نمودند چناناني به اعتصاب و تجمع خود پایميکارگران مجتمع پتروش. شد

 خود عمل یھا  به وعدهزي بار نني اداران هيسرما. گردد ی مجددا آغاز م]نيفرورد[حمل ٢٠نشود، اعتصاب از 

 روز ھفته آن را ني آخر اعتصاب را آغاز نمودند و تاحمل ٢٠ امام در یمي کارگران مجتمع پتروشنيبنابرا. ندنکرد

 در یا  بخشنامهگونه چي که ھنوز ھلي قبني از ایھاتي کار تالش نمودند با توجۀ عامل و مقامات ادارريمد. ادامه دادند

کارگران اما خواستار .  خصوص از جانب وزارت نفت ارسال نشده است، کارگران را از اعتراض بازدارندنيا

 متوقف ساختن اعتراضات ی برازي عامل و عوامل حراست نري و فشار مدديتھد.  مطالبه خود شدندی اجرایفور

  . و تحقق مطالبات شدندئیگو  پاسخی نفت براريکارگران خواستار حضور وز. فتاديثر نوکارگران م

 شامل اروند، ژه،ي وۀ منطقیمي پتروشیھا  بندر امام، کارگران شرکتیمي با کارگران مجتمع پتروشی ھمبستگدر

 خوزستان و اروند دست به یميکارگران پتروش. دندي دست از کار کشزي نی رازئیايمي و شريرکبي، امخوزستان

 اني و مديھا گرد  بندر امام زدند که عوامل حراست مانع از حرکت آنیمي به کارگران پتروشوستني پی برائیمايپ راه

 در چند روز گذشته ژهي منطقه ویمي پتروشیھا اعتصابات در شرکت.  رخ دادیري درگھا یکارگران و حراست

  . استافتهي شيافزا

 ماھشھر خواستار برافتادن ی اقتصادژهي وۀ منطقیمي پتروشیھا  مجتمعگري امام و دیمي مجتمع پتروشکارگران

  . موقت ھستندی و قراردادھائی  واسطهیھا شرکت
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 ني که ائیجا  اما از آنست، یميش پترویھا  موقت، مجتمعی قراردادھاستمي سدني برچی کانون مبارزه براگرچه

 ھفته حدود نيدر ھم.  ادامه داردزي نگري دیھا  مطالبه در رشتهني کارگران است، مبارزه بر سر ایمطالبه عموم

 تن از کارگران قرارداد موقت، به ۶٠ خراج پارس در اعتراض به ای کاغذسازۀھزار تن از کارگران کارخان

  . خود به سر کار شدندی احکام اخراج و بازگشت رفقانيو ااعتصاب متوسل شدند و خواستار لغ

 یتپه در مقابل مجلس برا  کشت و صنعت کارون، شوشتر و ھفتیھا  از کارگران شرکتی گروھی اعتراضتجمع

 یکيھا وصل شود،   آنمهي در سنوات بیکاري مصوبه که فصول بني نشدن اءتحقق مطالبات خود و اعتراض به اجرا

 که زي کاشان نیسندگي رارگراناعتصاب متجاوز از ھزار تن از ک.  ھفته بودني ایضات کارگر از اعتراگريد

 دولت که ھمراه با رواج یساز ی خصوصاستيس.  خود ھستند، ادامه داشت  ماه حقوق معوق٣٠خواھان پرداخت 

ال فشار به کارگران، به  اعمی انداختن مداوم دستمزدھا براقي کارگران و به تعوۀ موقت، اخراج گستردیقراردادھا

 ۀدامن.  استختهي کارگران برانگاني را در میھا، اعتراضات متعدد  کردن آنیداد قراری برای کارگران رسمژهيو

 زنجان و طارم ندهينما.  کرده استداي که در مجلس ھم انعکاس پافتهي اعتراضات اکنون تا به آن مرحله گسترش نيا

  : ھفته گفتنيدر ا

 اشتغال و امرار معاش یوخگ پاسدي بالتدو. اند  ھزار کارگر اخراج شده۴٠ مخابرات یساز یص خصوۀجي در نت

 را ئیروي نچي ھی سال پس از واگذار۵قرار بود تا :  مجلس گفتقاتي آموزش و تحقونيسيعضو کم.  مردم باشدنيا

  .اند به کار گرفته را ی کارگران را اخراج و کارگران قراردادھا یاخراج نکنند، اما بعد از واگذار

 ی قرارداد موقت، تالش کارگران براستمي سهي علیمي پتروشیھا  در مجتمعی با گسترش مبارزات کارگراکنون

 فهياکنون وظ.  وارد شده استدي جدیا  به مرحلهی قرارداد موقت و استخدام رسم،یا  واسطهیھا  شرکتدنيبرچ

.  قرارداد موقت سازمان دھند ستمي سدني برچی را برایکز متمری  حملهرانيعموم کارگران است که در سراسر ا

 دهي برچزنند، ی مبي از حاصل دسترنج کارگران را به جی بخشی که مفت و مجانئی واسطھیھا  بساط شرکتديبا

ھا را از   و آندارد ی نگاه میکاري قرارداد موقت که کارگران را ھر لحظه در اضطراب اخراج و بستمي سديبا. شود

 و کارگران ابدي اني پادھد، ی استثمار قرار منيتر رحمانه ی و در معرض بسازد ی محروم میحقوق کارگرحق و 

 کرد و با تي مبارزات حماني آموخت، از ایمي پتروشیھا  از مبارزات کارگران مجتمعديبا. رسماً استخدام شوند

  .ند رسایاريارگران  درصد ک٧٠ متجاوز از ۀ مطالبني به تحقق ای متشکل و سراسرئی مبارزه

   

   نھضت پرداخت نکردن قبوض گاز و برق

 ی حامل انرژی کاالھای بھای برابرني چندشي دولت و افزایگر  در اعتراض به چپاولراني از مردم ایبخش بزرگ

 از راني درصد از مردم ا٣٠ متجاوز از یطبق گزارش مقامات دولت. اند  کردهی گاز خودداریھا از پرداخت قبض

حق مردم، موجب ه  اقدام بنيا. اند ھا آمده است، سر باز زده  آنی برای که در قبوض ارسالیت مبالغ کالنپرداخ

 ی بررسی برای جلسات متعددیھا و مقامات دولت  ھفته ارگاننيدر ا.  شده استی و مقامات دولتمي سران رژینگران

  . داشتندی متعددیله برگزار نمودند و اظھار نظرھاأ مسنيا

 داد، تا لي تشکیا  جلسه،ی طرح تحول اقتصادی گاز و سخنگوی شرکت ملراني مجلس با حضور مدی انرژونيسيکم

 داي وادار کردن مردم به پرداخت قبوض پی برایاما نتوانستند راه حل. شنديندي پرداخت نشدن قبوض بی برایا چاره

 پس پرداخت ني اشاره کرد که از امي تصمني ابه مھر، تنھا ی در گفتگو با خبرگزاری انرژونيسيمخبر کم. کنند

 ی اما ناتوانران،ي بزرگ مردم اتيمعضل اکثر. گردد ی مانهي گاز ھم ماھدي و قبوض جدشود ی مانهي ماھی نقدۀاراني
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 از شي که در تھران، پیرزنيپ.  ماھهکي يا گاز است و نه در پرداخت دو ماه وی برابر شدن بھانيدر پرداخت چند

روشن .  کرده استافتي دری ھزار تومان١٢ اکنون قبض پرداخت، یھزار تومان بابت مصرف گاز م ماه ر در ھنيا

 فرزند که ني زحمتکش با چندیھا  خانوادهتيوضع.  مبلغ را بپردازدني اتواند ی و تنھا، نمري انسان فقنياست که ا

  . استتر مي ھم وخنياند از ا  کردهافتي دریقبض صدھا ھزار تومان

 از مشترکان یکي: سدينو ی از اعتراضات مردم کرمانشاه در مقابل شرکت گاز می در گزارشسناي ایدولت یخبرگزار

 قبض دنياما با د. ام  ھزار تومان بابت قبض گاز پرداخت نکرده٢٠ از شيتاکنون ب: " گفته استسناي به ایکرمانشاھ

 حقوق تواند ی انسان زحمتکش نمکيت که معلوم اس."  ھزار تومان شوکه شدم۶۶۴ دوره در نوروز، با مبلغ نيا

  . گاز بدھدنهي را دربست، بابت ھزاش انهيماھ

 متوسل یبکاري پرداخت نشدن قبوض روبرو شده است، به فرعي گاز که با موج وسی عامل شرکت ملري مدمعاون

او .  پرداخت قبوض سازد مردم را وادار بهتواند ی مکند ی بپردازند، فکر می ادعا که مردم قسطني با ااي و گوديگرد

 گاز در سراسر کشور ارسال شده است، امکان ارات و ادی گاز استانیھا  شرکتی که به تمامیا هيبا ابالغ: "گفت

مشکل . ستي نی قسطاي یاما مشکل مردم در پرداخت نقد." پرداخت قبوض گاز در دو، تا سه قسط فراھم شده است

  .بلعد ی خانواده را مکيم دستمزد و حقوق  که گاه تماست ی پرداخت قبوضیدر ناتوان

 گريکدي بھا را به گردن شي افزاني اکوشند، ی مزي که اعتراض مردم باال گرفته است، مجلس و دولت ناکنون

 مجلس ۀ مصوبی از عدم اجرای ناشی گرانني اد،يگو یمجلس است و مجلس مۀ  مصوبد،يگو یدولت م. ندازنديب

  : گفتحمل ٢٠ مجلس روز ی انرژونيسيمخبر کم. باشد یم

 ساله و به صورت ۵ دوره کي در یستيبا ی می انرژیھا  حاملیھا متي قشي مصوب مجلس افزانون اساس قاه ب

  . نکرده استتي را رعاطي شراني نرخ گاز ای شود، اما دولت در آزادسازء اجرایپلکان

  : خبر داد و گفتیريمس برق در مناطق گری برابر شدن بھاني مجلس از چندی انرژونيسي کمسيرئ

 ھا متي قی آزادسازی ارتجاعاستي که سی مجلسینگران."  نگران استئیھا  قبضني از صدور چنی انرژونيسيکم "

 در پرداخت نکردن نون که اکیاعتراضات. اند  اعتراضاتشيھا نگران افزا  آنست؟ي کرده است، از چبيرا تصو

مجلس و دولت، دست در دست . نجامدي بھا اميھا و ق ست به شورشقبوض گاز خود را نشان داده است، فردا ممکن ا

 ینگران. اند  اقدام کردهراني زحمتکش مردم ایھا  کردن تودهرتري و فقھا متي قی پروژه آزادسازی اجرای براگريکدي

. ش نشان دھندھا واکن  گران شدنني در قبال اراني که مردم اکردند ی فکر نماي گواھ آن. ھا از رشد اعتراضات است آن

  . به دست و پا افتاده که چه بکنندنند،يب ی نمونه از واکنش را مکيحاال که 

 دي ھفته تھدني گاز در ای عامل شرکت ملريمد. اند  است، متوسل شدهدي که ھمانا تھدزي خود نۀ حربني به آخرھا آن

 و در صورت عدم توجه، شود یھا صادر م  آنی براهي اخطارکي مشترکان پرداخت نشود یاگر گازبھا"کرد که 

 نيمردم اما به ا." شود ی موقت قطع مور ساعت به ط۴٨ ساعت و در نوبت دوم ٢۴گاز مشترکان در نوبت اول 

 را راني تن از مردم اونيلي م٢٠ گاز حدود تواند یدولت نه جرأت آن را دارد و نه م.  نگذاشتندی وقعی پوشالداتيتھد

 از قول مقامات زي مجلس نیھا  مرکز پژوھشسي رئش،ي پیچند. اند، قطع کند ده کریکه از پرداخت قبوض خوددار

  . وادار کردن مردم به پرداخت قبوض نداردی برای گفته بود که دولت راه حلیدولت

 در برابر دولت قرار ینينش  جز عقبیگري مردم زحمتکش و پرداخت نکردن قبوض گاز و برق، راه دیستادگيا

 ني کند که ای کسانی برای مبلغفي را محدود به تخفینينش  عقبنيل وجود دارد که بخواھد ا احتمانيا. دھد ینم

 ھستند و ی قبلیھا متي به قی حامل انرژیھا کاالی خواھان برگشت بھارانياما مردم ا. اند قبوض را پرداخت نکرده
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. اند اند، به خودشان ضرر زده  کرده قبوض را پرداختني که تاکنون ارانيآن بخش از مردم ا. نديآ یاز آن کوتاه نم

 را مي رژتر عياند، سر  که قبوض را پرداخت نکردهی مردمۀ جبھتي کنند و با تقوی از پرداخت قبوض خوددارديبا

نھضت پرداخت نکردن .  نداردینينش  جز عقبی مردم، دولت راھیستادگيدر برابر ا. ندي نماینينش وادار به عقب

 نھضت ھمت ني اتي به تقودي باراني زحمتکش مردم ایھا تمام توده. رديگ ی به خود میشتريقبوض ھر روز وسعت ب

  .گمارند

  

   پرستاران در روز پرستارۀافتيمطالبات تحقق ن

 قشر زحمتکش ني قرار است از خدمات ااياند که گو  کردهیگذار  را در ھر سال، روز پرستار ناموز رکي ران،يدر ا

 شود ی قدردانکنند، یھا م  آنی و سالمتراني بزرگ به عموم مردم ای خود، خدمتی روز شبانهیفرسا که با کار طاقت

  .ھا پاسخ داده شود و به مطالبات آن

 یھا  و وعدهی مقامات دولتی محتوای بیھا ی و سخنرانی ظاھرسازکي به لي ھم تبدني اگر،ي دزي مثل ھمه چاما

  . تحقق مطالبات پرستاران شده استی برایتوخال

 شھر و ني در چندی با حضور مقامات دولتیجلسات.  گذشته بودیھا  ھفته به روال سالني ھم روز پرستار در الامسا

 از ی پرستاریھا   تشکلنيولؤ سخن گفتند و مسھا شرفتي خود از پیھا یمقامات، در سخنران. دانشگاه برگزار شد

 از منشور ئیمراسم رونما" و در دي زحمت کشداشت بھريوز.  فراوانیھا  وعدهافتنيمشکالت پرستاران و تحقق ن

 دي ھزار پرستار سخن بگو٢٣ که از استخدام ني گفتن نداشت، جز ای ھم برایحرف. افتيحضور " یاخالق پرستار

  . خود را آغاز کنندتي فعال٩٠ قرار است تا خرداد سال ی وی ھاست وعده آن داده شده است و به گفته که حاال سال

 یور  بھرهی و ارتقای خدمات پرستاریگذار  تعرفهني نشدن قوانئی کشور از اجراینظام پرستار ی عالی شوراسيرئ

 شدن ئی افتادن اجراري و به تأخدي وعده و وعدنيپرستاران از شن: " انتقاد کرد و افزودیني بالیروھايخدمات ن

  ."اند شان خسته شده مطالبات

 ۀ مطالبنيتر  کرد و مھمتي شکایکار  و شبی اجباریھا یکار  از اضافهز،ي تبری نظام پرستاررهي مدتأي ھسيرئ

 نيتر عمده: " و اختالف فاحش در دستمزدھا گفتضاتي با اشاره به تبعیو.  دستمزد اعالم کردشيپرستاران را افزا

 او ."رسد ی برابر م۵٠٠ اختالف به ني ای که گاھفتاده اتفاق ایمارستاني بی پزشکیھا مي تنيھا در ب  اختالفنيا

  . اعالم نمودی بدتر از بخش دولتی پرستاران را در بخش خصوصتيوضع

 در ضي از جمله تبعیلي به دالی و روانی روحی گزارش کرد که فشارھازدي مھر از ی خبرگزارخبرنگار

 که پرستاران از ست ی کمبود تعداد پرستاران، در زمره موارد،ی اجباریھا ی سالمت، اضافه کارمي تیھا پرداخت

 مجبور به اضافه ی پرستار، گاھد کمبوليبه دل: ديگو ی مزدي ی صدوقمارستانيپرستار ب. برند یھا رنج م آن

 که ساعات کار پرستاران در ھر یدر حال. ست ی طوالناريساعت کار پرستاران بس. ميشو ی می اجباریھا یکار

  .کند ی تجاوز مزي ساعت ن۴۴ ساعت باشد، عمالً از ٣۶ ديھفته با

 که ی در حالرسد، ی برابر م١٠٠ موارد به ی حقوق پرداخت شده به پزشکان در برخزانيم: ديگو ی میگري دپرستار

 ليھاست که وعده تسھ دولت و مجلس مدت:  افزودیو.  استتر ی طوالناريھا بس زحمات پرستاران و ساعات کار آن

  . استامدهي وجود ن ما بهی شغلتي در وضعیريي تغچياند، اما ھنوز ھ  را دادهی شغلطيشرا

 تي مشغول فعالی حجمی موسوم به قراردادھای که در قراردادھایمشکالت پرستاران: "ديافزا ی می خبرگزارنيا

 در ري تأخمه،ي نبود ب،ی شغلتي قشر از پرستاران با نبود امننيا.  استیھا برابر پرستاران قرارداد ھستند، ده
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 کل سازمان سيرئ.  زمان قرارداد روبرو ھستنداني پاتاھا نزد کارفرما،  ن از دستمزد آی ماندن مبلغیھا، باق پرداخت

ھنوز :  گفتنيچن او ھم.  حقوق پرستاران با پزشکان انتقاد کردی برابر۵٠٠ تا ٢٠ از اختالف زي نینظام پرستار

 خدمات یگذار  قانون تعرفهیاجرا.  استافتهي شي افزای و حتا در مواردافتهي پرستاران کاھش نیساعت کار

 ی امناتأي پرستاران در ھتي نشده است و عضوی آن ھنوز عملی اجرای براھا مهي بیھمکار و یپرستار

  . نشده استئی اجرازي نھا مارستانيب

 عنوان شده بود، اما زي گذشته نیھا  که درسالست ی که امسال در روز پرستار مطرح شد، ھمان مطالباتیمطالبات

 دستمزد و شي افزاقي از طرھا مارستاني در بضيپرستاران خواھان برافتادن تبع. ندا چنان بدون جواب مانده ھم

 برطرف شدن کمبود پرسنل و ی پرستار براتخدام اسشيپرستاران خواھان افزا.  ھستندھا یريگ ميمشارکت در تصم

فع مشکل کمبود پرستار،  ریبرا. اند ی اجباریکار پرستاران خواھان برافتادن اضافه. کاسته شدن از فشار کار ھستند

اما دولت، .  شودکي نزدی جھاننيانگي کند تا به سطح مداي پشي برابر افزا٢ / ۵ به ی تعداد پرستاران فعلديالاقل با

. اند  ماندهیچنان باق  نشده است و مطالبات پرستاران ھمیھا عمل  برنداشته، وعدهی گام جدچي چند سال ھني در االً عم

 به یا جهي مقامات، بتواند نتیھا  مطالبات و وعدهني که صرفاً با تکرار انيبدون ا. ت تکرار شد مطالبانيامسال ھم ا

 فقط در روز پرستار مطالبات خود را مطرح کنند و دينبا.  کنندماد اعتدي به وعده و وعديپرستاران نبا. ديدست آ

ن و معلمان، با مبارزه، با اعتصابات و تمام  ھمچون کارگراديبلکه با.  بخواھنداني آن را از دولت و کارفرمایاجرا

 یروزيتنھا راه پ. ندي مطالبات خود نمارشي را وادار به پذی بخش خصوصاني دولت و کارفرما،ی مبارزاتیھا وهيش

  .و تحقق مطالبات پرستاران زحمتکش، اتحاد و مبارزه است


