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د! و د  ور  ه  ان   کار

 ٣ادامه  در صفحه 

مارس روز  ٨مناسبت  به
 جھانی زن

زنان کارگر بخش 
ناپذیر جنبش  جدایی

سندیکایی 

 اتحاد اتحاد، زحمتکشان اتحاد! 
در حمایت از مبارزٔه فرهنگیان 
کشور و در پشتیبانی از مطالبٔه 

 بازنشستگان

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! 

کنکاشی در راهکارهای 
مبارزه برای تقویت نقش 

سندیکایی  -جنبش کارگری
 در لحظٔه کنونی

 ٢ادامه  در صفحه 

گسترش بحران در کشور و سیر پـرشـتـاب 
یافتٔه جنـبـش  ها در آن، حضور سازمان تحول
ازپـیـش  سندیکایی میهن ما را بیـش  –کارگری

ضروری ساخته است. مجموعٔه رویـدادهـای 
ها، افـزایـش  چند هفتٔه اخیر از رشد نارضایتی

هـایـی گـونـاگـون،  شکل ها به تعداد اعتراض
هـای مـبـارزه،  ارتقای نسبی کـیـفـیـت روش

ها، و شـعـارهـای طـبـقـه کـارگـر و  خواست
هـای  ای از حـرکـت زحمـتـکـشـان در پـاره

های صنعتی و خـدمـاتـی  اعتراضی در محیط
کشور حکایت دارد. در این مـیـان، مـوضـوع 
چگونگی افزایش و ترمیم دستـمـزدهـا و در 
پیوند با آن لزوم احیای حقوق سـنـدیـکـایـی، 

هایی پراهمیت در  اولویِت وظایف و مسئولیت
 مقطع زمانی حساس کنونی است.

رشد و گسترش جنبش اعتراضـی طـبـقـه 
هـای  کارگر و زحمتکشـان بـر ضـد بـرنـامـه

فـقـیـه،  اجتماعـی رژیـم والیـت   –اقتصادی
سـازی و  مخصوصًا مخالفـت بـا خصـوصـی

موازات آن طرح مطالبات فوری، به یکی از  به
های  برانگیز رخدادها و تحول تأمل های  ویژگی

صحنه سیاسی کشور تبدیل شده است. این از 
نیاز به انجام تغییرهایی در جامعه در راسـتـای 
حذف استبداد مذهبی و تأمین منافع اکثریـت 

های صنفی فرهنگیان  شورای هماهنگی تشکل
ایران و کانون صنفی معـلـمـان ایـران، در ادامـٔه 

منظور "متـوقـف کـردن رونـد  شان به مبارزٔه برحق
سازی" در خـدمـات آمـوزشـی، "اجـرای  خصوصی

قانون مدیریت خدمات کشوری"، "تأمـیـن بـودجـٔه 
 ١۵سازی) به میـزان حـداقـل  ترازی (همسان هم

هزار میلیارد تومان"، "پاسخ صادقانه و عـمـلـی بـه 
ها هزار نفر از فرهنگیان نسبـت  کارزار اعتراضی ده

های ناکارآمد موجود"، "توقف کامـل طـرح  به بیمه
وقـت" و تـأکـیـد بـر "حـق فـعـالـیـت  معلم تمام

هـایـی در بـهـمـن و  تشکیالتی"، با انتشار بیانـیـه
) آزادِی معلـمـان مـبـارز ٩٧اسفندماه سال جاری (

گرفتار در بند و "اصالحات مطلوب در بودجه سـال 
" را خواستار شدند. عدٔه کثیری از مـعـلـمـان و ٩٨

 ۴بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور در روز 
های قـبـلـی، بـه  دنبال فراخوان و به ٩٧ماه  بهمن

هــایشــان"  وپــرورش اســتــان "ادارات کــل آمــوزش
هـایشـان کـه در ایـن  مراجعه کرده و بر خـواسـت

 ها مندرج بودند تأکید کردند.  بیانیه
در شرایطی که معلمان بازنشسته کشـورمـان بـا 

کـنـنـد و بـا  دریافت ماهانٔه زیر خط فقر زندگی می
های "تکـمـیـلـی" و  اصطالح بیمه وجود تحمیل به
آور نرخ ارز و قـیـمـت کـاالهـای  افزایش سرسام

موردنیاز روزمره، بار دیگر رژیم والیـت فـقـیـه بـه 
سازی حقوق بازنشستگان"  اش برای "همسان وعده

سازی حقوق بازنشستگـان بـا  عمل نکرد. "همسان
تراز" از "الـزامـات قـانـون مـدیـریـت  شاغالن هم

تـوسـط  ١٣٨۶خدمات کشوری" است و در سـال 
مجلس تصویب شد. برای اجرای این "قانون" برای 

 ١۵بازنشستگاِن تأمین اجتماعی و فرهنگی، هرکدام 
اسـفـنـدمـاه  ۴گـزارش  هزار میلیارد تومان، بـنـا بـه

هزار میلیارد تومان بـودجـه  ٣٠خبرگزاری ایلنا، در کل
 ٣٠جـای خود بـه ٩٨الزم بود. دولت در الیحه بودجه 

هزار میلیارد تومان اعتبار  ٢هزار میلیارد تومان  "فقط 
سازی بازنشستگان کشوری و نیروهـای  برای همسان

هـای  مسلح درنظر گرفته اسـت." بـعـد از اعـتـراض
مـاه، خـدادادی،  دی ۵گستردٔه بازنشستـگـان، روز 

 ٨رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گـفـتـه بـود: "
هزار میلیارد مصـوب دولـت  ٢هزار میلیارد تومان به 

بابت بودجه صندوق بازنشستگی اضافه شده اسـت." 
ماه، احمد همتی، عضو کمیـسـیـون  بهمن ٢۶اما روز 

تلفیق بودجه، در این ارتباط به خبرگزاری ایلنا گفـت: 
سـازی،  هزار میلیاردتومانی بودجه همسان ٨"افزایش 

حتی مطرح هم نشده، چه برسد به ایـنـکـه تصـویـب 
کـامـل  ٩٨در سال  ،تواند  نمی،سازی  شود!... همسان

اجرا شود." شریعتمداری، وزیر کـار، بـه خـبـرگـزاری 
مــاه، گــفــت: "اجــرای طــرح  بــهــمــن ٢٣ایــرنــا، 
سازی حقوق و دستمزد نیازمند بودجه بسیـار  همسان

باالیی است؛ به همین دلیل به مجلس... پـیـشـنـهـاد 
سـالـه را ارائـه  اجرای این طرح در بازه زمـانـی سـه

هـزار تـومـان  ۵٠٠ایم. ... ما افرادی با حقوق  کرده
هـزار"  ۵٠٠دیگر، با وجود حـقـوق " عبارت داریم." به

سـازی  های رژیم برای همسان تومانی، بار دیگر وعده
 ای توخالی بیش نبود.  های بازنشستگان وعده حقوق

ای مشتـرک  پنج تشکل بازنشستگان با انتشار بیانیه
ماه و اشاره  بهمن ٢٩در 

 ٣ادامه  در صفحه به "گستـرش فـالکـت 

هـا و  تعطیلی و رکـود کـارخـانـه
خـدمـاتـی  -مرکزهـای صـنـعـتـی

بیکاری بخش وسیعی از زنان کارگر 
طی سالیان اخیـر را سـبـب شـده 

آمـیـز رژیـم  های تبعیـض است. بر اثر سیاست
والیت فقیه، دستیابی زنان کارگر بـه مشـاغـل 
صنعتی و حضور آنان در بخش تولید و صنعـت 

نـاچـار اغـلـب زنـان  بسیار محدود گردیده و به
کارنـد.  های خدماتی مشغول به کارگر در بخش

عـالوه گـروه بـزرگـی از زنـان کـارگـر در  به

انـد  هایی کوچک که از شمول قانون کار خـارج کارگاه
ها از رعایت قانون  شوند. در این کارگاه کار گرفته می به

عـالـی  کار، دریافت دستمزد بر اساس مصوبه شـورای
مندی از حق بازنشستگی، بیـمـه، و دیـگـر  کار، بهره



 ١٧شمارۀ   ١٣٩٧اسفند ماه  ١٣دوشنبه    ٢ 

شود. مبارزٔه زحمتکشان میهن ما نیز در ایـن  مردم در مرحله کنونی ناشی می
ای جریـان و تـداوم داشـتـه  چارچوب و در پیوند ارگانیک با چنین نیاز عینی

های رشد و گسترش جنبش اعتراضـی   تر، بستر و زمینه عبارت دقیق است. به
های صحنٔه سیاسی کشور و مبارزٔه حـاد  کارگران و زحمتکشان در بطن تحول

 طبقاتی در جامعه قرار دارد.
هـای مـخـتـلـف در  های هدفمند از سوی رژیم در عرصـه رشته اقدام یک

هـا را در  ضدیت با حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان و دستـبـرد زدن بـه آن
دنـبـال  ایم. پس از طرح موضوع مزد "توافقی" و به های اخیر شاهد بوده هفته

های خیریه و تصویـب  آن تالش برای تأمین منافع بنیادهای انگلی و مؤسسه
زمـان بـا  در مجلس، طرح اصالحات "پراسنج" قانون تأمین اجتـمـاعـی هـم

های امنیتی بر ضد فعاالن سندیکایی نیز بـه  ریزی شدٔه ارگان جوسازی برنامه
گـاهـی از  صحن علنی مجلس آمد. پرواضح است که رژیم والیت  فقیـه بـا آ

هـای  های تـوده  گویی به خواست اش از پاسخ ژرفش بحران در کشور و ناتوانی
ترین هدفش را رویارویی و مهـار  ترین و اصلی ویژه زحمتکشان، مهم مردم و به

دهـی و  جنبش اعتراضی زحمتکشان و جلوگیری از باال رفتن سطح سازمـان
همبستگی در جنبش کارگری و پیوند آن با مبارزات همگانی ضداسـتـبـدادی 

دقـت  بندی کرده است. دقیقًا در بطـن ایـن سـیـاسـِت بـه بازتعریف و اولویت
وار در دسـتـورکـار  های ضد کارگری سلسله محاسبه شده است که انواع طرح

هـا اجـرا  منظـور کـنـتـرل اعـتـراض گیرند و مانورهایی فریبکارانه به قرار می
هدف کنترل کردن جنبش همگانـی   فقیه در تالشش به شوند. رژیم والیت  می

هـای  که با پیوند یافتنش بـا مـبـارزات گـردان -بر ضد استبداد و تضعیف آن
ترین آن یعنی جنبش کـارگـری  مختلف جنبش اجتماعی دیگر و ازجمله مهم

جنبش کارگری را در حـالـتـی تـدافـعـی  -شود اش تقویت می بندی استخوان
محبوس و منجمد کند. رژیم در این جهت عالوه بر پیگرد و سرکوب فعـاالن 

تبع آن حقوق کـارگـران)  کوشد دستاوردهای طبقه کارگر (و به سندیکایی، می
ای دقیق نفس جنبش کارگری را  زعم خود و مطابق نقشه غارت ببرد و به را به

های کارگرستیز بند آورد و با وارد آوردن فشارهایـی  ها و قانون در مجاری طرح
سیستماتیک توان آن را بفرساید. نباید فراموش کنیم که از سوی دیگر اجرای 

گـیـری  المللی پول و بانک جهانی و اصـوًال سـمـت های صندوق بین نسخه
وسـیـلـٔه  اجتماعی رژیم تسمه نقاله و حلقٔه اتصالی است که رژیم بـه اقتصادی

ها در پیش کشاندن خود و سهیم شدن در تقسیم و بازتقـسـیـم بـازار کـار  آن
بـرد. در  سرمایٔه جهانی و همسویی و نزدیکی بیشترش با امپریالیسم بهره می

زدایی، انعطاف در بازار  هایی نظیر مقررات همین زمینه معین است که سیاست
های اجـتـمـاعـی آن اجـرا  کار، و اصالح قانون کار مطرح و مطابق با زمینه

هایی از اصول تغییرناپذیـر رژیـم  دیگر، اجرای چنین برنامه عبارت شوند. به می
هـای کـلـی  و سـیـاسـت ۴۴ای در چارچوب اصالحیه اصل  است که خامنه

اقتصاد مقاومتی برآن تأکید کرده است و اتفاقًا در بیانیه تفصیلی اخـیـر ولـی 
مناسبت چهلمین سالگرد انقالب که با نام "گام دوم انقالب" تـبـلـیـغ  فقیه به 

گری نکردن دولـت"، بـرآن پـافشـاری شـده  شود نیز زیر عنوان: "تصدی می
است. در همین زمینه سخنان اخیر حسن روحانی درباره واگـذاری "شـسـتـا" 

کند. بـنـابـرایـن، بـرخـالف  روشنی تأیید می چه را که به آن اشاره کردیم به آن
های ضد کـارگـری در  ها و الیحه رشته برنامه تبلیغات رایج، مطرح کردن یک

روی اتفاقی نیست و آن را امری تصادفـی و جـدا از  هیچ این مقطع زمانی به
 سرشت استبداد حاکم نباید قلمداد کرد.                                                                    

منظور مبارزه کارگران و زحمـتـکـشـان در چـنـیـن  راهکارهایی متفاوت به
اوضاعی از سوی نیروهای سیاسی و فعاالن صنفی و اجتماعی ارائه، تبلیغ و 

مرکـزی و   شود که هسته شود. بر پایه یک دیدگاه راهکاری ارائه می ترویج می
محوری آن عبارت است از رعایت قواعد و مقررات جاری نظام بـا پـوشـش و 

اصطالح مبارزٔه صنفی. چنین راهکاری صرفًا جنبه صنفـی و  رنگ و لعاب به
رفاهی جنبش اعتراضی کارگران را برجسته کرده و عبور از شرایط کـنـونـی و 
تأمین برخی مطالبات صنفی را به رعایت نظم موجود و عبور نکـردن از خـط 

کند. این راهکار، جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان و  قرمز نظام منوط می
های حکومتی تـبـدیـل  زاییدٔه جناح گسترش کارگری را به  های رو به  اعتراض

های زرد حکومتی نظیر خانٔه کارگر عمل و  سو با تشکل خط و هم کرده که هم
دهی از بـاال را در اولـویـت قـرار  کنند. راهکاری دیگر، سازمان فعالیت می

اعـتـنـا یـا  های کارگر در مبارزات جـاری بـی دهد و نسبت به حضور توده می
توجهی بـه بـدنـٔه کـارگـری، اثـرگـذاری بـر  اعتنا است. این راهکار با بی کم

ها و از این قـبـیـل  ها و صندوق های کارگری از طریق تشکیل کمیته اعتراض

کند. این نوع بینش بیشتر در فضـای  امور را هدف قرار داده و برای آن فعالیت می ادامۀ کنکاشی در راهکارهای مبارزه ...
مجازی فعال است و با بدنٔه کارگری و صحنٔه واقعی مبارزه ارتباط بسیار ضعـیـفـی 

حـق  هایی مـتـعـدد، امـکـان مصـادرٔه مـبـارزٔه بـه دلیل دارد. این نوع راهکار، به
های امنیتی نیز امپریالـیـسـم را  های حکومت یا ارگان وسیلٔه جناح زحمتکشان به

گاهانه تا حد معینی فراهم می گاهانه یا ناآ آورد، و از آنجـا  مستقیم و غیرمستقیم، آ
های کارگر معتقد اسـت، اسـتـقـالل  ارتباط با توده دهی از باال و بی که به سازمان

کند و الجرم در مبارزه حتی با انـگـیـزه  عمل طبقاتی در مبارزات جاری را نفی می
تواند نقشی مؤثر داشته باشد. ضروری است بر این نکتٔه مهم تأکیـد  سالم هم نمی

ویژه از امکانات فضای  کنیم که، میان استفادٔه کامل و ماهرانه از همٔه امکانات به
های مبـارزاتـی  دهی و پیشبرد هدف منظور افشاگری، تبلیغات، سازمان مجازی به

اند، با استفادٔه راهکار یاد شده از فضای مجازی تفاوتی کیـفـی  که الزم و پراهمیت
و اصولی وجود دارد. منظور ما ارتباط نداشتن با بدنه کارگـری و داشـتـن صـرفـًا 
فعالیت محفلی در فضای مجازی بدون ارتباط زنده و مـؤثـر بـا مـبـارزات جـاری 

هـا اشـاره  کارگران و زحمتکشان است. البته هریک از این راهکارهـا کـه بـه آن
های مختـلـف آن  برخوردارند که تحلیل زاویه  کردیم، از جزییاتی متنوع و گسترده

ترین مسـئـلـه  پذیر نیست. در اوضاع حساس کنونی مهم در این مقاله کوتاه امکان
دهی و رهبـری  های کارگر و سازمان در مبارزات کارگری و سندیکایی تکیه به توده

ها است. باید تأکید کرد که در بسیاری از راهکارهای یاد شده به آنچه که  اعتراض
گاهی طبقاتی، چـه  کمتر توجه شده نقش توده های کارگر، سطح آمادگی، میزان آ

گاهی سندیکایی، است. با درنـظـر  در عرصه عام و چه در عرصه خاص آن یعنی آ
های عینی و ذهنی موجود، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان   داشتن زمینه

پیش برداشته اسـت  به  هایی بلند و امیدوارکننده گمان گام در مقایسه با گذشته، بی
هـا  هـا و کـارخـانـه های کارگر در سطح کـارگـاه و میزان معینی از آمادگی در توده

خورد که با دقت باید به آن توجه نشان داد و در جهت قوام و تقویـتـش  چشم می به
همین علت راهکاری را باید بـرجسـتـه و عـمـده  جانبه مبارزه کرد. درست به همه

دهی آنان محـور و کـانـون  های وسیع کارگران و سازمان ساخت که تکیه به توده
تپه، پوالد اهـواز،  اصلی آن باشد. در این زمینه تجربٔه مبارزٔه کارگران نیشکر هفت

ها و کارگران فنی برق و تـوانـیـر و نـیـز  سازی تبریز، تکنسین هپکو اراک، ماشین
گاهی  خوبی ثابت می فرهنگیان به کند که کارگران از حدی مشخص از آمادگی و آ

دهـی  ها برخـوردارنـد. درصـورت سـازمـان ها و اعتصاب برای حضور در اعتراض
هـا و  توان کـارزار صحیح، احیای حقوق سندیکایی و تجهیز به شعارهای مؤثر می

هـایـی  های اعتراضی را گسترش باز هم بیشتری داد. یکی از آخرین نمونـه حرکت
گاهی زحمتکشان را نشان می دهد، کارزار تحصن سراسـری  که میزان آمادگی و آ

هـایـی کـه بـه  بندی نکته اسفندماه است. با جمع ١۴تا  ١٢فرهنگیان در روزهای 
ها اشاره شد، باید یادآور شویم که راهکار مبتنی بر تشدید مبارزه بر پایٔه تلـفـیـق  آن

های ضد کارگری رژیم بـا  های سیاسی و صنفی و مخالفت در برابر اقدام خواست
تواند در اولویت قرار گـیـرد و   استفاده از همه امکانات موجود در شرایط کنونی می

بنیه جنبش کارگری و توأم با آن بنیٔه جنبش ضداستبدادی را تقویت کند. نـکـتـٔه 
ای نـبـایـد  یکدیگر لحظـه های پراکنده به مهم دیگر اینکه، اهمیت پیوند اعتراض

فراموش شود و در هر تجمع، اعتصاب، تحصن و گردهمایی باید بر آن پـافشـاری 
های کارگر حضور یافت و فـعـالـیـت  کرد. با استفاده از همه امکانات باید بین توده

ها، طرح شعارهای صحیح و منطبق با ظرفیت و تواِن  دهی اعتصاب کرد. سازمان
ناپذیر بوده و هست. فقط و فقط بـا مـبـارزٔه مـتـحـد و  ای درنگ جنبش، وظیفه

توان در برابر یورش رژیم مـقـاومـت و بـا آن  متشکل و با اتحاِد عمل فراگیر می
عالی کـار بـرای  های شورای مقابله کرد و سرانجام برآن غلبه یافت. اکنون جلسه

دلیل ژرفش بحران در  شود. در آستانه آمدن نوروز به برگزار می ٩٨تعیین دستمزد 
های کارگری نارضایتی افزایش یافته است، بنا بر این، مـوضـوع افـزایـش  محیط

ازپیش خواست زحمتکشان است. بـا شـدیـد  زدایی بیش دستمزد و توقف مقررات
کارگیری سالح اعتصاب، در راه تأمین منافع صنفی و سـیـاسـی  شدن مبارزه و به

دهی، اتـحـاِد عـمـل، و  پیش گام برداشت. سازمان کارگران و زحمتکشان باید به
فقیه است. وظیفه عاجل کنونی تحکیم پـیـونـد  اعتصاب، راه مبارزه با رژیم والیت 

های جنبش مردمی با تقویت جایگاه جنبش کارگری در مبارزه بر ضـد  میان گردان
 استبداد مذهبی است.                                         

 
قیدوشرط کارگران گرفتار در بند و پایان دادن به پیـگـرد و  ما خواهان آزادی بی

 شکنجٔه فعاالن سندیکایی بدون استثناء هستیم!
 گیری اجباری پایان دهید! به شکنجه و اعتراف

 کارگر زندانی آزاد باید گردد!
 



 ١٧شمارۀ    ١٣٩٧اسفند  ماه  ١٣دوشنبه   ٣ 

اند: "تا حـق خـود نـگـیـریـم، از پـای  عمومی" و تأکید بر "میثاق و پیمانی" که بسته
اسفندماه مقابل مـجـلـس فـراخـوان  ۵نشینیم"، برای تجمع اعتراضی دیگری در  نمی

اسفندماه، عالوه بر تجمع اعتراضی "بازنشستگان فرهنگـی، عـلـوم  ۵داده بودند. روز 
های مختلف بعـد  پزشکی و فوالد" در مقابل استانداری اصفهان، بازنشستگان صندوق

از برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل مجلس،  به سمت سازمـان بـرنـامـه و بـودجـه 
 راهپیمایی کردند. 

شعارهای تظاهرکنندگان عبارت بودند از: "معلم زندانی آزاد باید گردد! کارگر زندانـی 
آزاد باید گردد! فریاد، فریاد از اینهمه بیداد؛ تورم، گرانی، جواب بده روحانی؛ مجـلـس، 
دولت، بس است فریب ملت؛ یک اختالس کم بشه، مشکل ما حل میشه؛ حقوق مـا 

 مشـتـرک و  ٔطور که بازنشستگان مـبـارز در بـیـانـیـه ها دالریه". همان ریالیه، هزینه
شان نوشته بودند: "برای جلوگیری از تعرض بیشتر به سطح زنـدگـی و بـرای  فراخوان

مـان را  بهبود وضعیت معیشت و درمان خود با حضور متحدانه، نیازهای بودجه زندگی
های برحق خود را متـحـدانـه "در کـف  در کف خیابان فریاد خواهیم زد"، باید خواسته

 خیابان فریاد" زد.
 

 ادامۀ اتحاد، اتحاد...

الـعـاده  مزایای قانونی خبری نیست. در حقیقت زنـان کـارگـر در شـرایـطـی فـوق
شـونـد.  کـار مـی هایی کوچک و بخش خدمات وادار به غیرانسانی و ناگوار در کارگاه

سـوم مـردان  آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است. مطابق آمار، زنان کـارگـر یـک
اند که بدون برپـایـی و  تجربه روزمره دریافته کنند. زنان کارگر به دستمزد دریافت می

عضویت در سندیکاهای واقعی که بر پایه صحیح طبقاتی سازمان داده شده بـاشـد، 
 هایشان را نخواهند یافت. قدرت تأمین حقوق و دستیابی به خواست

ناپذیر طبقه کارگر ایران خواستار احیای حقـوق  عنوان بخش جدایی زنان کارگر به 
تـریـن  یابی و اعتصاب هستند. یکی از جدیدترین و اصـلـی سندیکایی و حق تشکل

 مطالبه زنان کارگر دریافت دستمزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان است.
ها بخشـی از  ها و حقوق زنان کارگر و مبارزه برای تحقق آن مطرح کردن خواست

مبارزه جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران است. جنبش سنـدیـکـایـی مـوجـود 
های زنان کارگر و شاغل را مطرح  ها و خواست زحمتکشان ایران وظیفه دارد مطالبه

طبقاتی کارگران اقدام و مبارزه کنـد.  -ها در چارچوب منافع صنفی و برای تحقق آن
اند و در مبارزه برای احیای حـقـوق  ناپذیر طبقه کارگر ایران زنان کارگر بخش جدایی

 سندیکایی و حق برپایی سندیکا و تأمین منافع کارگران نقشی مؤثر برعهده دارند. 
ترین مطالبات زنان کارگر و دیگر زنان زحمتکش ماننـد  ترین و فوری برخی از مهم
های خصوصی و دولتی، پرستاران و معلمان زن و زنـان سـرپـرسـت  کارمندان اداره

 خانوار عبارتند از:
 ـ زنان کارگر و شاغل در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند؛

 ـ به تبعیض در اشتغال پایان داده شود؛
 ـ تبعیض جنسیتی در برخورداری از کار مناسب پایان یابد؛

ـ حق انتخاب پوشش و آزادی آن برای زنان کارگر و همه زنان شاغـل تضـمـیـن 
 شود؛

ـ محل شغلی زنان کارگر و شاغل در دوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ 
 بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد؛
المللی تعیین شود  آور طبق معیارهای بین ـ اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان

 و اجبار زنان به اشتغال در این نوع کارها قدغن گردد؛
 ـ برای تمام کارگران و ازجمله زنان کارگر بدون استثنا بیمه بیکاری برقرار گردد؛

رسمیت شناخته شـده و  ـ حق زنان در استفاده از مرخصی قبل و بعد از زایمان به
 اجرا شود؛

های کارگری و در  سال ممنوع و برای کودکان خانواده ١۶ـ کار کارگران کمتر از 
سـالـگـی  ١۶تـا  ١۴درجه اّول زنان کارگر که سرپرست خانوار هستند، در سنیـن 

 کارآموزی با دریافت حقوق درنظر گرفته شود؛
ـ شرایط پرداخت حق اوالد با توجه به منافع زنان کارگر تعیین شـود و حـق اوالد 

 شامل تمامی زنان کارگر (خصوصًا سرپرست خانوار) گردد؛
ویژه در زمینه حق بـازنشـسـتـگـی،  ـ هرنوع تبعیض در حق زنان کارگر و شاغل به

 انتخاب شغل و حق بیمه الغا گردد؛
های جـنـبـش سـنـدیـکـایـی  ها و آماج حال از زمره خواست این مطالبات درعین

نـاپـذیـر طـبـقـه کـارگـر  عنوان بخش جدایی کارگران ایران نیز هست. زنان کارگر به
 سندیکایی نقشی مهم و تأثیرگذار داشته باشند. -توانند و باید در مبارزات صنفی می

 ادامۀ زنان کارگر ...

 -هـای اقـتـصـادی برند، ولی برای نیازها و الـزام کار می بیشتر سود به
 عهده بگیرند.  اجتماعی و کار حاضر نیستند مسئولیتی را به

ها را کارگران و زحمتکشان پرداخـت  برای چه و تا کی باید همه هزینه
 کنند؟

چنین شرایطی چه باید بکنند؟ که در ارتباط با  کارگران و سندیکاها در 
لزوم تغییر کارخانه خـودروسـازی، هـم بـرای کـارگـران و هـم بـرای 

انـد.  پاسخ مـانـده اند که تا کنون بی وجود آمده هایی به کارفرمایان پرسش
تر الزم است: فـقـط بـا فشـار از پـایـیـن بـه مـرکـز  هایی جامع پاسخ

توان صاحبان سرمایه را به پـذیـرش مسـئـولـیـت  هاست که می کنسرن
 واداشت.  

 حزب کمونیست آلمان خواهان:
 * اخراج نکردن کارگران؛ 

 جمعی در جهت برقراری امنیت شغلی؛  *پیروی از قراردادهای دسته
فکری و تصمیم  های دیگر در ارتباط با تولید از راه هم *توسعٔه گزینش

 جمعی و مشارکت کارگران کارخانه و سندیکا، است.
این بحران بخشی از بحران عظیم مالی است. بیش از پنجاه هـزار (

شـان را از ایـن  ) کارگر و کارکنان مختلف، دستمزد و معیشـت۵٠٠٠٠
کنند و همچنین واضح است که دو شغلی که  شاخه اقتصادی تأمین می
انـد، در صـنـعـت  ها و تـحـویـل کـاال فـعـال در زمینه پذیرش سفارش

اند. از بین بردن هزاروششصد شغل در  خودروسازی به یک شغل وابسته
مـخـاطـره  کارخانه فورد امنیت شغلی بسیاری دیگر از زحمتکشان را بـه

خواهد انداخت. این، برای حکومت ائتالفی در ایـالـت "زارلـنـد" بـایـد 
عالمت خطری جدی باشد. عالوه بر آن، سناریـوی بـحـران در فـورد 

اجـرا درآوردن طـرح تـولـیـد  دهد کـه بـه طور چشمگیری نشان می به
خودروهای برقی با ایجاد خط تولید مناسب در زارلند تهدیدکننده اسـت. 

شکلی مؤثر مقابله کـنـد و  دولت طرحی ندارد که با آن علیه این خطر به
اثر کند. ایـن، اعـالم  تهدید از بین رفتن این صنعت را در این استان بی

همین ترتیب و کورکورانه به  سیاست اقتصادی است. اگر به  ورشکستگی
هـا  نیروهای شفابخش بازار اعتماد بشود، اگر برخـالف ایـن سـیـاسـت

اقدامی نشود، صنعت خودروسازی زارلند در تنگنایی تهدیدآمیز و بحران 
گیـرد. درحـال  وری در زمینٔه موتورهای احتراقی و دیجیتالی قرار می فنا

حاضر و در بازار کار، تعدادی از شـاغـالن کـه از مـهـارت کـمـتـری 
توان آنان را در بخش رو  برخوردارند در معرض خطر قرار دارند، زیرا نمی

ای که برای آنان ،  به توسعه تکنیک اطالعاتی جایگزین کرد. تنها گزینه
هـای  ماند کـار کـردن در بـخـش همچون هزاران نفر دیگر، باقی می
هـمـیـن  مراتب بدتر از قبل است. بـه خدماتی و دریافت دستمزدهایی به

مندان به کار و زحمـت، بـلـکـه آیـنـدٔه  تک عالقه تنها آیندٔه تک دلیل نه
 مجموع ایالت زارلند در معرض خطر قرار دارد.  

 ای هستیم که قبل از هرچیز باید: ای ریشه ما خواهان تغییر سیاسی
*طرح تبدیل موتورهای احتراقی در صنعت خودروسازی با تـوجـه بـه 

 اجرا درآید؛ منافع اجتماعی نیروی کار، طبقه کارگر به
هـا  *شوراهای ایالت ابتکار وضع قانون منع اخراج کارگران در کنسرن

دست آوردن سودهای باال  دست گیرند؛ کنسرن هایی که خواهان به را به
ها به دست فاسـدان و  هستند و شوراهای ایالت باید از واگذاری شرکت

 عمل بیاورند؛ گران ممانعت به چپاول
عنوان مـثـال،  های کار و کارگری گسترش و اجرایی گردند. به *قانون

حق اعتراض و اعتصاب در مورد اخراج، و مخالفت با واگذاری شـرکـت 
 رسمیت شناخته شود. گذاران به به سرمایه

 
 ترجمه از: "عصر ما"،  روزنامۀ حزب کمونیست آلمان.

تهیه مطلب از: "فرد هرگر"، کمیته کار و مسائل سندیکایی 
 ایالت زارلند –حزب کمونیست آلمان 

 ١٣٩٧ماه  بهمن ٢٠تاریخ انتشار: 

 ادامۀ امنیت و آینده شغلی ...
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های  وحدت در صف
جنبش سندیکایی، رمز 

 پیروزی است!
 

چهاردهمین همایش اتـحـادیـٔه 
المللی سندیکاهای کارکنان  بین

ونقل، ماهیگیری و  صنایع حمل
 ١ترکیه، استانبول،   -ارتباطات

 ١١و  ١٠/    ٢٠١٩مـارس  ٢و 
 ١٣٩٧اسفندماه 

المللی سـنـدیـکـاهـای کـارکـنـان صـنـایـع  شورای عمومی اتحادیٔه بین
ونقل، ماهیگیری و ارتباطات، با درودهـای گـرم و بـرادرانـه خـود از  حمل

های  های کارکنان صنایع حمل مسافر و انتقال کاال، کارکنان سامانه اتحادیه
حـمـل هـوایـی،  رانـی،  مسافربری عمومی، صنایع تجارت دریایی، کشـتـی

ماهیگیری و ارتباطات از پنج قارٔه جهان را برای شرکت در چـهـاردهـمـیـن 
کند، این کنگره در روزهای اول و دوم  آی دعوت می -یو -کنگره جهانی تی

) در شهر استانبول در تـرکـیـه بـا ١٣٩٧اسفندماه  ١١و  ١٠(   ٢٠١٩مارس 
 دستورکار زیر برگزار شد.

 دستورکار کنگره:
 گیری در مورد متمم اساسنامه؛ . بحث و رأی١
های انـجـام پـذیـرفـتـه و  گیری پیرامون گزارش فعالیت . بررسی و رأی٢

 گزارش مالی که توسط دبیرکل ارائه شده است؛
تـا  ٢٠١٩هـای  گیری در مورد اقدامات عملی برای سـال . بحث و رأی٣

 ؛ ٢٠٢٢
 آی؛ -یو -. انتخاب شورای عمومی، دبیرکل و دبیر عمومی تی۴
هـای مـربـوط بـه جـنـبـش  ها، قـطـعـنـامـه ها، پیشنهاد . تصویب پیام۵

 های طبقاتی. اتحادیه
های گوناگون کارگران و زحمتکشانی که ما نمایندگی آنان را داریـم  بخش

های اجتماعی و فـرهـنـگـی در  از شرایط سخت اقتصادی، سیاسی، بحران
داری بوده است کـه  اند، و این وضعیت نتیجه بحران مالی عمیق سرمایه رنج

اتحادیٔه اروپا، بانک جهانی و  های امریکا، های چندملیتی، الیگارشی شرکت
 اند.   وجودش آورده المللی پول به صندوق بین

وقـت، کـاهـش  ها، بیکاری، کارگر با قراردادهای موقت و کار پـاره اخراج
 زند. دستمزدها، محرومیت از حقوق اجتماعی، به زحمتکشان آسیب می

بـایـد  ماهیگیری و ارتباطات مـا مـی  ونقل، عنوان کارگران صنایع حمل به
دهـی و  مان سازمـان واکنش نشان داده و برای دستیابی به حقوق اجتماعی

مبارزه کنیم. این بحران ابعاد جهانی دارد؛ پاسخ زحـمـتـکـشـان هـم بـایـد 
ای هماهنگ با این ابعاد داشته باشد، بنابراین، ما قویًا مـبـارزٔه  دهی سازمان

هـای نـولـیـبـرال را  های چندملیـتـی و دولـت قدرتمند و متشکل با شرکت
خواهیم کـه  ها می ها و سندیکاها در همه قاره خواستاریم. ما از همه اتحادیه

کنیم که به اتحادیه کـارکـنـان  در این کنگره مهم جهانی شرکت و دعوت می
آی (عضـوی از  -یـو -ونقل، ماهیگیـری و ارتـبـاطـات تـی صنایع حمل

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری) بپوندند. اتحاد سندیکاهای طبقاتی 
در مبارزات مشترک علیه استثمار و تغییر شرایط کـاری و سـاخـتـن آیـنـده 

سوسیالیستی، انسانی، دموکراتیک و انترناسیونالیستی و جامعه هـمـبـسـتـه امـری 
 ضرور است...

 ١٩ترجمه از سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به تاریخ 
 ١٣٩٧ماه  دی

 
 امنیت و آیندٔه شغلی طبقٔه کارگر باید تضمین شود!

 های نوین، منافع کارگران، و وظایف سندیکاها وری فنا
 

کارخانه "فورد" آلمان کاهش شدید نیروی کار را با این عنوان اعالم کـرد: پـایـان 
خط تولید خودرو "س.ماکس" و تغییر سه شیفت کاری به دو شیفت در "سارلوییس". 

) ۶٣٠٠) شغل از شش هزاروسـیـصـد (١۶٠٠در نتیجه این تغییرها هزارو ششصد (
اند و توافقی که برای تضمـیـن امـنـیـت شـغـلـی  شغل در معرض تهدید قرار گرفته

شکست کشانده شده است. مدیـر  کارگران در این کارخانه صورت گرفته بود عمًال به
کارخانه فورد آلمان، گونر هرمان، برای نقض این قـرارداد مـوافـقـت کـارگـران را 

تـوان کـارخـانـه فـورد  خواهان شده است و گفته است که فقط با ایـن شـرط مـی
باید دید کـه چـه   ٢٠٢۴سر پا نگه داشت و بعد از سال  ٢٠٢۴سارلوییس را تا سال 

خواهد کارگـران  توان جایگزین آن کرد. او با این گفته می مدل تولیدی مناسبی را می
ها بیانگر آن است که هیچ برنامه درازمدتی برای امنیت  را در فشار بگذارد.  این گفته

ها ترس و نگرانـی رو بـه  آینده شغلی کارخانه و کارگران آن وجود ندارد. با این حرف
های اتحادیه اروپا، کارخانـه فـورد  رود. با فرمان افزایش کارگران از آینده از بین نمی

 دورٔه سختی را به کارگران تحمیل خواهد کرد.
که این خط تولید در آمریکا از رونق افتاده، فروش آن در بازار آلمان مـدت  درحالی

خـواهـد طـرح  ها، کنسرن فورد می شش سال متوالی درحال رشد است. باهمه این
پـیـش  شود در اروپا بـه هایی که با آن می ها و مشاغل را با تمام مخالفت حذف سامانه

ها با نیروی کار مرتبط است و باید مـورد  جا هزینه ببرد. بنا به گفته گونر هرمان همه
کاری، کار آخر هفته، کار آزاد و مسائلی از ایـن قـبـیـل.  بازبینی قرار بگیرند: اضافه

هـا  گونه اقدام چند سال پیش کارگران کارخانه "گنک" در بلژیک با مقاومت علیه این
دو  ٢٠١٩خواهد در مـیـانـٔه سـال  کارخانه را به تعطیلی کشاندند. کنسرن فورد می

کارخانه دیگر در بالنکوفورت فرانسه و انگلستان را تعطیل کند. هدف از این برنـامـه 
مـنـظـور  ها و ایجاد رقابت میان کارفـرمـاهـا بـه فورد افزایش فشار بیشتر بر کارخانه

شتاب بخشیدن به روند فروش کارخانه است. هنوز کامًال معلوم نیست که از تولـیـد 
 فورد در اروپا چیزی باقی بماند.           

هایش را در مـدت  بحران ازدیاد تولید در سطح جهان، تأثیرها را و همچنین ضربه
های خودروسازی بازتاب داده اسـت.  زمان طوالنی روی نمودارهای فروش شرکت

هـای  عمد، شرکـت در این ارتباط علل ساختاری نیز مداخله دارد. مدتی طوالنی و به
توانستند حتی جایگـزیـنـی بـرای  تولید خودرو چالشی را که بر سر راهشان بود و می

گاهانه نادیده گـرفـتـنـد. بـا  موتورهایی با سوخت فسیلی پیدا کنند و توسعه بدهند آ
فریب و نیرنگ رعایت استانداردهای قانونی را دور زدند و مشتریان را فریـب دادنـد. 

دسـت  کنند، به تنها چیزی که برای مدیران و سهامداران مهم است و به آن فکر می
هایی که این اواخر مـیـان  ترین زمان ممکن است. تمام اختالف آوردن سود در کوتاه

گری "هالبرگ" جدید، کارخانه تولـیـد  کار و سرمایه در فورد، و قبًال در کارخانه ریخته
دهند که در درون سیـسـتـم  اند، نشان می وجود آمده پیج "بکینگر" و جا های دگر به

هـا و صـاحـبـان  تضادی اساسی وجود دارد: کنسـرن
 ٣ادامه  در صفحه دست آوردن هـرچـه  شان را برای به ن  سرمایه همه توا


