
ـــصـــاب ـــت ـــداوم اع ـــا و  ت ه
های کـارگـری ازجـمـلـه  اعتراض

اعتراض اخیر کارگران مـجـتـمـع 
تپه؛ سـفـر کـارگـران  نیشکر هفت
فارس بـه  ونقل خلیج شرکت حمل

خردادماه و برگـزاری  ٢۶تهران در 
تجمع اعتراضی مقابل ساختـمـان 

ــا  ســازمــان خصــوصــی ســازی ب
خواست بازگشت این شـرکـت بـه 

 "مسئولیت مستقیم دولت"؛ 
  خردادماه با خواسـت ٢۴و  ٢١های اعتراضی کارگران مخابرات آذربایجان شرقی و شیراز در  برگزاری تجمع
بندی مشـاغـل"؛ کـارزار "شـورای  شان و مطالبٔه اجرای "طرح طبقه کار همکاران اخراجی  آنان به بازگشت به

خردادماه برای رفع بالتکلیفی؛ مبارزه کارگران واحـد تـرابـری شـرکـت  ١٧های فشار قوی" در  اپراتوری پست
کـارگـران   خردادماه علیه "حجمی شدن قـرارداد کـار"؛ مـبـارزه ٢۴برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در  بهره
آهن برای دریافت دستمزدهای معوقه، و مبارزه معلمان، پرستاران و بازنشستگان برای دستیابی به امنیـت  راه

های  های کارگران در هفته هایی از مبارزه ها نمونه ها و اعتراض شغلی و دستمزدی عادالنه. همگی این تجمع
ای بـرخـوردار  اخیر بوده است. اما در این میان مبارزه کارگران هپکو همچنان ادامه یافته و از برجستگی ویـژه

 است. 
در چهار سال اخیر و تا کنون کارگران شرکت تخصصی و استراتژیک تولید تجهیزات سنگـیـن هـپـکـو در 

برانگیـز  ای تحسین مبارزه سازی شرکت به اراک برای دریافت معوقات مزدی و امنیت شغلی، و علیه خصوصی
 اند.  برخاسته

تن از فعاالن کارگری شرکت هـپـکـو" در مـبـارزات  ١۴ماه، از "حکم تبرئه  اردیبهشت ١۵در حالی که ایلنا، 
ضـربـه شـالق"  ٣٠ماه حبس و  ۶داد، خبر محکومیت "مدیرعامل سابق این واحد به  های اخیر خبر می سال

گونه مانورها و همچنین ترفند کارگزاران رژیم در انتـشـار  شان این منتشر شد. کارگران اما با هوشیاری طبقاتی
هدف افزایش قیمت سهام این شرکت بود، شناسانده و افشـا  اندازی تولید" را که به "اخبار کذب و غیرواقعی راه

انـدازی نشـدن  ماه از راه اردیبهشت ٢٩شان در  کردند. آنان در تجمع اعتراضی

هیاهوی تبلیغاتی پیرامون برگزاری 
های رسیدگی به پروندٔه فساد مالی  دادگاه

شماری از مسئوالن و کارگزاران حکومت 
جمهوری اسالمی همچنان ادامه دارد. قوه 

ترین  ریاست یکی از بدنام قضائیه به
های رژیم یعنی ابراهیم رئیسی، در  چهره

های پرشتاب صحنٔه  وانفعال گرماگرم فعل
سیاسی کشور، با راهبردی معین با ظاهر 
یک "فساد ستیز" ظاهر شده است. این 

ای مهم  گی نمایش تبلیغاتی هدفمند، اما ویژ
نیز دارد که کمتر به آن توجه و پرداخته شده 
است. این ویژگی عبارت است از: تبلیغ 
فسادستیزی قوه قضائیه و حکومت در چند 

نمایی آن برای  سطح  و الیه همراه با بزرگ
 کارگران و زحمتکشان! 

برپایی دادگاه رسیدگی به تخلفات 
تپه،  اسدبیگی در مجتمع نیشکر هفت

رسیدگی به پروندٔه مدیران پیشین هپکو، و 
همچنین چندین چهرٔه درجه دوم و سوم 
اختالس و فساد مالی در جریان اجرای 

سازی، ازجمله اپیزودهای  برنامه خصوصی
این تئاتر با مضمون فساد ستیزی است که 

شان  نمایی رژیم والیت فقیه با بزرگ
کوشد  می

   ١٣٩٩تیر ماه  ٢، ٣۴شمارۀ 

د! و د  ور  ه  ان   کار
مبارزٔه پرستاران برای 
امنیت شغلی و دستمزد 

 عادالنه

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! 

سازی، حقوق  خصوصی
سندیکایی، و نمایش 
 مبارزه با فساد مالی

 ٢ادامه  در صفحه 

های اخیر، در بحران گسترش بیمـاری  در ماه
کرونا و  نیاز شدید به نیروی کـار پـرسـتـاری و 

رغم آن تشدید تجاوز به حـقـوق پـرسـتـاران،  به
پرستاران برای دستیابی به دستمزدهای معوقه، 

ای  هـا مـبـارزه امنیت شغلی، و عـلـیـه اخـراج
خـردادمـاه،  ٣اند. روحانی،  برانگیز کرده تحسین 

دربارٔه مورد پرستارانی که هنـگـام مـراقـبـت از 
بیماران کرونایی به بـیـمـاری مـبـتـال شـده و 

اند، گفت: "عزیزانی که... به مـیـدان  باخته جان
آمدند... و برای نجات جان مردم جـان خـود را 

گـذاری  عنوان شهید خـدمـت نـام فدا کردند به
نفر از همکـاران  ٣۵شوند." اما، سه روز بعد،  می

همان عزیزان "شهید خدمت" در اورژانس دزفـول کـه 
خـود   "با جدیت پیگیر پرداخت سه ماه معوقات مـزدی

جمعی اخراج شـدنـد." در مـوردی  طور دسته بودند، به
روزه" یاسوج کـه از آغـاز  ٨٧دیگر، "پرستاران قرارداد 

شیوع کرونا اشتغال داشتند، بعد از بیکاری یـا پـایـان 
قرارداد و جذب نشدن از سوی دانشگاه علوم پزشـکـی 

خردادماه مقابل اسـتـانـداری یـاسـوج  ١٣یاسوج، روز 
تجمع اعتراضـی بـرگـزار 

 ٢ادامه  در صفحه 

 ٣ادامه  در صفحه 

بحران هپکو به 
 کجا رسید؟



 ٣۴شمارۀ   ١٣٩٩تیر  ٢دوشنبه    ٢ 

های سندیکایی و جنبش اعتراضی کارگران را تحت تأثیر قرار دهد و  حرکت
انحراف کشاند. این کارزار  های کنونی زحمتکشان را به سمت اصلی اعتراض

شود که نارضایتی در  نمایی می تبلیغ و بزرگ  سابقه نمایشی درحالی با شدتی کم
موازات آن  ویژه با گسترش بحران اقتصادی و به های کارگر به میان توده

کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری در سراسر کشور رو به گسترش نهاده 
های رسیدگی به فساد مالی  روی، تبلیغ پیرامون برپایی دادگاه است. ازاین

های امنیتی برای فراهم ساختن  تبلیغاتی ارگان -بخشی از جنگ روانی
منظور ادامٔه اجرای سیاست تعدیل ساختاری در چارچوب  فضای مناسب به

 راهبرد حفظ نظام در شرایط خطیر و بحرانی کنونی است.
های متعلق به سازمان تأمین  پس از برنامٔه واگذاری "شستا" (شرکت

سازی بر مبنای ابالغیٔه اصل  اجتماعی) و سهام "عدالت"، سازمان خصوصی
و شعار جهش تولید که از سوی ولی فقیه برای سال جاری طرح شده،  ۴۴

های کلیدی و  های بیشتر ازجمله در رشته درصدد اعمال و اجرای واگذاری
 صنایع کشور برآمده است. 

ها باتوجه به بحران اقتصادی و نارضایتی ژرف اجتماعی  اجرای این برنامه
پذیر نخواهد بود. رژیم والیت فقیه با اجرای  بدون مانور و فضاسازی امکان

کارگردانی جالد فاجعٔه ملی ابراهیم رئیسی از سویی  نمایش فسادستیزی به
اش با  های امنیتی درتالش مدیریت این بحران است و از دیگر سو ارگان

نمایی نمایش فسادستیزی  های زرد حکومتی با بزرگ همدستی سران تشکل
های کارگری و  کوشند از آن همچون اهرمی برای مهار اعتراض می

سازی، بهره  های کارگران مانند توقف خصوصی فروکاستن سطح خواست
های جنبش اعتراضی طبقٔه کارگر و  بگیرند. هدف آن است که سطح مطالبه

ها و  سازی از توقف واگذاری شان با خصوصی زحمتکشان ازجمله در مبارزه
پایان دادن به برنامٔه ضد مّلی تعدیل ساختاری به خواست تغییر روش در 

حال حرکت  ها مطابق برنامه رژیم فرو کاسته شود، درعین سازی خصوصی
جنبش کارگری و سندیکایی برای خروج از حالت تدافعی مختل، ُکند، و 
سرانجام مهار و متوقف گردد. هدف دیگر این سیاست، ایجاد تفرقه و فاصله 
میان فعاالن سندیکایی با چهره تراشی و رهبر سازی در جنبش کارگری و 

زمان با تبلیغ پیرامون برپایی  دلیل نیست که هم های کنونی است. بی اعتراض
داران مراکز صنعتی  های رسیدگی به پروندٔه برخی مدیران و سهام دادگاه

واگذار شده ناگهان افرادی معین چه در داخل و چه در خارج در مقام فعال و 
 شوند. نمایندٔه کارگری معرفی می

باتوجه به آنچه اشاره شد، باید تأکید کنیم اولویت جنبش سندیکایی 
گاهانه، سنجیده، با  زحمتکشان، احیای حقوق سندیکایی، اقدام و عمل آ

ها برای بهبود وضعیت معیشتی و در جهت ارتقای سطح  استفاده از همٔه روزنه
دهی و همبستگی در پیوند با مبارزٔه همگانی ضد دیکتاتوری است.  سازمان

انحراف کشاندن مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی باتوجه به روند  به
های رژیم والیت فقیه و  ترین هدف های صحنٔه سیاسی کشور از مهم تحول
روی، باید با اتحاد عمل و هوشیاری مانورها  اش است. ازاین های امنیتی ارگان

 های رژیم والیت فقیه را افشا کرد و ناکام گذارد. و سیاست

 سازی، حقوق سندیکایی ... ادامۀ خصوصی

انتقاد پرداختنـد و از تـدارک  ماه از فعالیت مدیریت کنونی" به  ٨تولید "با گذشت 
 طوماری اعتراضی خبر دادند.

خردادماه در واکنش به مصاحبه مدیرعامل کنونی هپـکـو  ١٢کارگران هپکو در 
  تن کار" در ُنـه ١٧٠دستگاه غلتک و آوردن  ١٠یعنی ابوالفضل روغنی که "تولید 

 ٣٠٠٠ماه اخیر را "ایثار مدیران فعلی" دانسته بود، ظرفیت واقعی کارخانه را "تولید 
 هزار تن کار" اعالم کردند.  ٢٠دستگاه و 

درحالی که بدهی شرکت هپکو به بیش از هزار میلیارد تومان افزایـش یـافـتـه 
هـای  است کارگران از گماردن افرادی "کامًال غیرمتخصص و غیرمتعهد در پست

های چند ده میلیونی" به آنان، شرکت هپکو را "جوالنـگـاه  کلیدی" و دادن "حقوق
باز" دانسـتـنـد. در پـی "دو بـار واگـذاری  باز و سفته سهامداران و مدیران بورس

خردادماه، از واگذاری شرکـت هـپـکـو  ١٣ناموفق" شرکت هپکو خبرگزاری ایلنا، 
شـرطـی بـه وزارت  گونه پـیـش آن بدون هیچ های متعلق به همراه کلیه شرکت "به

صنعت، معدن، تجارت (درواقع به شرکت ایمیدرو، یعنی شرکت هلدینگ دولـتـی 
شرکت عملیاتی در زمینـه صـنـایـع  ۵۵شرکت اصلی و  ٨در بخش معدن ایران با 

 فوالد، آلومینیوم، مس، سیمان و مواد معدنی)" خبر داد. 
خـردادمـاه بـا  ١٩ریاست قالیباف فاسد اما  خضریان، نماینده مجلس جدید به

های اول و دوم شرکت هپکـو" را بـه "شـیـوه  ای به ایمیدرو "واگذاری ارسال نامه
نـظـر  ناصحیح" دانست و فساد گستردۀ کارگزاران پیشین "نظام" را ردیف کرد. بـه

 رسد مجلس جدید شیوه "بهتری"  برای واگذاری هپکو دارد. می
خواست کارگران هپکو بازگرداندن این شرکت مهم صنعتی به بخش دولـتـی و 

سازی است. بنا بر این، مانورهای دستگاه قضایـی و  توقف کامل برنامٔه خصوصی
ها بـا  سازی اصطالح خطا در روش خصوصی های زرد حکومتی پیرامون به تشکل

مخالفت کارگران هپکو و دیگر زحمتکشان روبرو شده است. چاره کارگران در برابر 
ای متحد و پیگیر در راه احیای حقوق سندیـکـایـی در جـهـت  این مانورها مبارزه

 هاست. برچیدن این ستمگری
 

 ادامۀ بحران هپکو به ...

اتحادیٔه رانندگان اتوبوس در آمریکا: نه به 
 پلیس و نژادپرستی! ما در کنار مردم هستیم!

رانی در بسیاری از شهرهای آمریکـا از انـتـقـال  های اتوبوس رانندگان شرکت
ها امتناع ورزیدند. ایـن کـارزار  های اخیر به بازداشتگاه دستگیر شدگان اعتراض

رانـی  هـای اتـوبـوس همبستگی از شهر مینیاپولیس آغاز شد. رانندگان شـرکـت
شهرداری مینیاپولیس طی روزهایی که تظاهرات مردمی جریان داشت از آوردن 

 ها امتناع ورزیدند. پلیس به محل اعتراضات و انتقال معترضین به زندان
خواست رانندگان زن و مرد این است: ما اعضای اتحادیه خواستار حمـایـت از 

مان در این مورد صحبت خواهیـم  دادخواهی جورج فلوید هستیم. ما با همکاران
کرد و خواهیم گفت که چرا جنبش کارگری باید بر ضد ِاعمال خشونت نسبت بـه 

شان مقابله کند. اولین جواب مثبت از طرف اعضای "اتحادیـه  برادران و خواهران
ونقل" شهر نیویورک ارسال شد. آنان در توییترشان نوشـتـنـد:" مـا  کارگران حمل

ونقل خواهیم کرد ولـی  رانندگان اتوبوس، خانواده کارگران شهر نیویورک را حمل
با پلیس شهر نیویورک همکاری نخواهیم کرد. همه راننـدگـان عضـو اتـحـادیـه 

ونقل باید از انتقال دستگیرشدگان امتناع ورزند." زمانی که پـلـیـس  کارگران حمل
ونقل عمومی برای انتقال دستگیر شدگان  سعی کرد از یک اتوبوس شرکت حمل

استفاده کند، راننده اتوبوس با تشویق فراوان معترضان از ماشـیـن پـیـاده شـد. 
توانند هنگام اجتناب کردن از کار اجباری یا کار بـا زور بـه  کارگران زن و مرد می

 اتحادیه مراجعه کرده و بنا بر اساسنامه اتحادیه از خود محافظت و دفاع کنند.
 
 ١٣٩٩خردادماه  ١۶از: "عصر ما"، روزنامه حزب کمونیست آلمان (د.ک.پ)  
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 ٣۴شمارۀ    ١٣٩٩تیر  ٢دوشنبه    ٣ 

 ادامۀ مبارزه پرستاران ...

های معترضان نوشـتـه شـده بـود: "سـزای  کردند. روی یکی از شعارنوشته
بـار  خردادماه، در شرایط فاجعه ٢۵فداکاری بیکاری نیست." خبرگزاری ایلنا، 

و کمبود هزاران نیروی کار پرستاری در وضعیت گسترش بیماری کـرونـا  از 
نفر" از پرستاران چند بیمارستان بزرگ کشور به "بهـانـه کـرونـا"  ٧٠٠اخراج "

   گزارش داد.
های اخیر وزارت بهداشت رژیم برای تحمیل قراردادهای کـاری بـا  در ماه

مدت زیر سه ماه به پرستاران تالش فراوانی کرده است. با شـیـوع بـیـمـاری 
 ٨٩کرونا، در اسفندماه دانشگاه علوم پزشکی گیالن برای "جـذب پـرسـتـار 

علت استقبال نکردن پرستاران از ایـن فـراخـوان،  روزه" فراخوان داد، اما به
پرستارانی با فراخوان جدید و بـدون اشـاره بـه مـدت قـرارداد کـار جـذب 
بیمارستان شدند. در دیدار نمایندگان پرستاران داوطلب گـیـالن بـا رئـیـس 

خردادماه، نمایندگان پرستاران بر امضـا نـکـردن  ١٢دانشگاه علوم پزشکی، 
روزه" از سوی پرستاران تأکید کردند، اما رئیس دانشـگـاه از  ٨٩"قراردادهای 

خـردادمـاه،  ١٨پرستاران خواست تا "اعتراضات خود را عقب بیاندازند." ایلنا، 
از احتمال اخراج "پرستاران داوطلب گیالن" با اتمام قرارداد خبر داد. دبیرکل 

خردادماه، از آغاز مشکالت کنونی نظام  ١٩خانه پرستار در گفتگویی با ایلنا، 
خصوص جراحان و پـرسـتـاران بـا  درمان و شکاف عظیم در پرداختی بین به
سازی و تعدیل نیرو در  های خصوصی تکیه بر "کتاب کالیفرنیا" (دستورالعمل

خبر داد. او گفت که، گرچه جراحی  ١٣٧۴بخش بهداشت و درمان) در سال 
پزشک  مراتب از کار پزشک اطفال و روان نسبت تجربی است و به "یک کار به

تر است"، و حتی "برخی از جراحان در اتاق عمل حضور فیزیـکـی هـم  راحت
رغم حتا حضـور نـداشـتـن  ندارند"، اما جراحان باالترین دریافتی را دارند. به

جراحان در اتاق عمل، با اجرای "طرح خودگردانی بیمارستان" بعـد از سـال 
درصـد از  ۶۵العمل"،  بر مبنای "کتاب کالیفرنیا" و درنظر گرفتن "حق ١٣٨٠

هـای  گیرد. با اجرای این سـیـاسـت العمل به جراحان تعلق می کل مبلغ حق
نولیبرالی امنیت شغلی و معیشت پرستاران زحمتکش پایمال شده و همچنان 

بنـدی نـیـروی کـار  ترین ابزار رژیم برای الیه شود. تبعیض از مهم پایمال می
پرستاری بر اساس نوع قراردادها و دستمزدهای متفاوت در برابر کار یکسان 

وجود آوردن تفرقه بین پرستاران هم بوده  کشی حداکثری و به و نیز برای بهره
کارگیری این سیاست  ای در به توان گفت کارگزاران رژیم تبحر ویژه است. می

خردادماه، عـالوه  ٢۴گزارش ایلنا،  ای جدید، بنا به ضدانسانی دارند. در نمونه
العاده ویژه" نیز به پرستـاران سـتـادی تـعـلـق  کاری، "فوق بر پرداخت اضافه

کـاری بـه  گیرد، در صورتی که ضمن "ممنوع" بـودن پـرداخـت اضـافـه می
ایـن پـرسـتـاران تـعـلـق  العاده ویژه" هم به  پرستاران رسمی و پیمانی، "فوق

ای دیگر، در حالی که همه بار مراقبت از بیمـاران کـرونـا  گیرد. در نمونه نمی
روی دوش پرستاران بود و "پزشک متخصص در بیـمـارسـتـان اسـاسـًا کـار 

ساعت کار در  ایام  ١٢الزحمه"  تواند برای بیمار انجام دهد"، "حق خاصی نمی
کرونا برای پزشک متخصص حدود یک میلیون تومان بود، در صـورتـی کـه 

گـرفـت. بـا  هزار تومان تعلق می ٣٠٠ساعت کار به پرستاران صرفًا  ١٢برای 
تـوان بـه  هایی مسـتـقـل، مـی دهی تشکل ای متحد و سازمان تشدید مبارزه

های ضدانسانی رژیم در زمینه دستمزد زحمتکشان پرسـتـار پـایـان  سیاست
 داد.

 تأملی بر خودکشی کارگر صنعت نفت:
های نیروی کار و سودجویی با نان  دالل 

 و جان کارگران!

ها کـه از  های پیمانکار نیروی کار و واسطه در بیش از دو دهه اخیر، شرکت
بندی نیروی  حامیانی نیرومند در دستگاه حاکمه رژیم والیی برخوردارند، با الیه

کار بر اساس نوع قراردادها و دستمزدهای متفاوت در بـرابـر کـار یـکـسـان، 
و خود نیز همچون اهرمی در سرکـوب   از کارگران کرده  ای وحشیانه کشی بهره

اند. عملکرد دالل شرکتی با اسـم بـامسـمـای "نـظـم  طبقه کارگر عمل کرده
 آفرینان ایمان" صنعت نفت، 

خردادماه باعث خودکشی یکی از کارگران پیمانکاری صنعت نفت در  ٢١روز 
میدان نفتی هویزه شد. همکاران کارگر متوفا حقوق کارگران پیمانکاری نـفـت 
را "ناچیز" و دلیل خودکشی کارگر همکارشان را "مشکالت شغلی و درآمـدی" 

خردادماه، اعالم کرد که این  ٢۵عنوان کردند. جاللی، رئیس اداره کار هویزه، 
اند. همچنین مدیـرکـل  ماه را دریافت نکرده کارگران "فقط" دستمزد اردیبهشت

علت اختالف بر سـر  اداره کار خوزستان در همان روز اظهار داشت که اخیرًا به
نفر از کارگران شرکت "نظم آفرینان ایمان" از امضـای  ۵۵"مفاد قرارداد کار"، 

قرارداد کار امتناع کرده بودند. اکثر کارگران صنعت نفت دستمزدشان هـمـان 
نظر این مقام مسئول اداره کار  چهارم خط فقر است. البد به مبلغ یک حداقل به

بگـیـر مشـکـل  ماه به کارگر حداقل پرداخت نکردن دستمزد "فقط" اردیبهشت
 بزرگی برایش نیست!

در پاسخ به پرسشی که "موضع دولت در واکنش به خودسوزی یک جانباز و 
دالیل اقتصادی" چیست، سخنگوی دولت، ربیعی، در  خودکشی یک کارگر به

داوری  ها با پـیـش خردادماه خود گفت: "نباید در این زمینه ٢۶نشست خبری 
سؤال را مطرح کرد... خودکشی علت و عوامل متعددی دارد... خـودکشـی... 
در ایران از میانگین جهانی آمار کلی کمتر است.... در این مورد علت شخصی 

های معـیـشـتـی" بـه  بیشتر دخیل بوده است." روحانی در رابطه با "ارائه بسته
خردادماه  گفت: "دولت به عهـد خـود درخصـوص  ١٨آمد در روز  افراد کم در

 مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده" است. 
کـه  خردادماه، در ارتبـاط بـا کسـانـی ٢۵در صورتی که یک هفته بعد ایلنا، 

میلیون نفر مـحـروم از  ٨اند، نوشت: " علت شیوع ویروس کرونا بیکار شده به
هـای دو دهـه اخـیـر  نشینی"! در ادامـه وعـده ریال مقرری خانه ١دریافت 

 ٢۶نمایندگان مجلس نیز، حسینی، نماینـده خـوزسـتـان در مـجـلـس روز 
صورت قانونی آستین باال  زودی برای حذف پیمانکاران به خردادماه، گفت: "به

چـنـدم....  زنیم... حال چه این واسطه پیمانکار دسته اول باشـد یـا دسـت می
وجود پیمانکاران و چند مدل قرارداد کار به تضییع حقوق کارگران انـجـامـیـده 

 است." 
ای  تنها راه حذف دالالن نیروی کار و برچیدن ظلـم رژیـم والیـی، مـبـارزه

متحد و پیگیر برای احیای حقوق سندیکایی است. باید تأکیـد داشـت حـذف 
هایی همـچـون لـغـو قـراردادهـای  های پیمانکار نیروی کار با خواست شرکت

سازی، و پایان دادن به اجرای برنامه ضد مّلی تعـدیـل  موقت، توقف خصوصی
 ساختاری ارتباط مستقیم داشته، دارد، و خواهد داشت.

طبقه کارگر استوارترین نیروی ترقیخواه و تحول «
 طلب جامعه ماست. غلبه بر ضعف

طبقه کارگر در زمینه سازمانیافتگی و یکپارچه 
 کردن اعتراض ها، در کنار پیوند زدن

مبارزه اش، به همراه دیگر زحمتکشان، با جنبش 
 همگانی ضد استبدادی، وظیفه یی تأخیر

 حزب تودٔه ایران  از برنامٔه  ».ناپذیر است
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تواند چنین باشد:  زمـانـی کـه  پرسش اصلی برای کارگران این روزها می
جای چهل ساعت کار باید بیست ساعت کار کنم و اجاره خانه هـم رو بـه  به

های زندگـی  افزایش است و از شغل دوم هم دیگر خبری نیست برای هزینه
ازجمله اوقات فراغت و تعطیالت چگونه و از کدام منبع قرار است پولـی بـه 

 دستم برسد؟ 
داری را تأیید  بینی ظهور مجدد بحران سرمایه گسترش ویروس کرونا پیش

کرد. در سراسر جهان زنجیره تولید و عرضه کاالها مختل شده و قیمت مواد 
ریزی سازمان خواروبار جهانـی،  سرعت باال رفته است. رئیس برنامه غذایی به

ها و کمـبـود عـرضـه  دهد افزایش قیمت وابسته به سازمان ملل، هشدار می
هـا وابسـتـگـی  تواند در آینده باعث قحطی گردد. موج عظیم بدهـکـاری می

کـنـد. یـافـتـن  تر می المللی را ژرف جهانی را تشدید و رقابت و تضادهای بین
رفت از بحران موجود از دیدگاه حاکمان سرمایه، بستـگـی  حل برای برون راه

 به رشد اقتصاد در آینده دارد!
باره  المللی پول، در این دومنیک اشتراوس کان، رئیس سابق صندوق بین

وبیـش  وجود آمده که کم گوید:" باتوجه به این رکود و بحران اقتصادی به می
هـا  همه اقتصادهای توسعه یافته را در بر گرفته و باعث از بین رفتن سرمایـه

شده است، یک راه برای بیرون آمدن از این بحران باز است. فرصتی دوبـاره 
اند و نیاز به  شدت آسیب دیده گذاری در ساختارهایی که به دادن برای سرمایه
 ای باشد." تواند شروع تازه حمایت دارند می

تر از عمل کردن بـوده اسـت. در پـایـان،  همیشه حرف زدن بسیار آسان
گذارند تـوانـمـنـدسـازی  خواهند بروند و نامش را می همان راه رفته را باز می

خالقانه سرمایه! نوع دفاع [از حقوق زحمتکشان] از دید ما در عصر کـرونـا 
های مبارزه  نظر ما این دوران هیچ تفاوتی با دیگر مرحله چگونه باید باشد؟ به

های کنگره حزب کمونیست آلمـان در آغـاز  طبقاتی ندارد. در مرکز تصمیم
] بر این مـوضـوع تـأکـیـد شـد کـه ١٣٩٩ماه  /فروردین٢٠٢٠ماه مارس [

"اعتصاب پرستاران در بخش بهداشت و سالمت و درمان، و قبل از همه در 
شاریته برلین و همچنین کلینیک شهر دوسلدورف و اسن یـا  -بخش خیریه

های خدمات اینترنتی مـانـنـد  ها یا غول در بخش کارکنان نظافت ساختمان
آمازون نشان داد که بخشی از طبقه کارگر آماده اسـت تـا در راه دفـاع از 

همین دلیل اعتصاب آخرین وسیله نـیـسـت، بـلـکـه  منافعش مبارزه کند. به
سازی وویت در شـهـر  ای است مؤثر. مبارزات کارگران صنعت ماشین وسیله

ای بود بر تأیید این دیدگـاه و  های گذشته باز هم نشانه سونت هوف در هفته
 ارزیابی."

سخن از تعطیلی و انتقال کارخانه آلگو است. ِاشکال کار از کـمـبـود یـا  
نقصان در آمادگی مبارزه کارگران در کارخانه آلگو نیست، بلکه اشـکـال در 

تازگی مـقـاومـت کـارگـران  نبود فشار کافی از طرف سندیکاهای ما است. به
کشاورزی مهاجر رومانیایی در ایالت نورد راین وستفالن به ما مشکلی اساسی 

ها، و سبزها اعالم همبستگی کردند. و زمانـی  را نشان داد: سندیکاها، چپ
اطالع عموم مـردم رسـیـد،  که وضعیت کارگران مهاجر کشاورز رومانیایی به

حتی وزیر کار رومانی هم مستقیأ دخالت کرد. کارگران از طرف یک سندیکای واحـد 
دهی نشدند. آنجا باید ما بحث توهم همکاری با شرکای اجتماعی را کـنـار  سازمان

 بردیم. پیش می دهی یک مبارزه طبقاتی را  گذاشتیم و امر سازمان می
را فـرصـتـی  ١٩ها یکی پس از دیگری گسترش کـوویـد  که سران کنسرن وقتی

گیرند و در روند توسعه اقتصاد جـهـانـی  شان درنظر می منظور حفظ منافع طبقاتی به
هایی  کنند که چگونه و از چه راه این سؤال را برای صاحبان صنایع آلمانی مطرح می

دیگر باید به سودهایی بیشتر دست یافت تا با آن سودها بتوان ابزاری دفاعی بـرای 
حـلـی  داری استفاده کرد، پس مـا هـم بـایـد بـه راه حفاظت از حریم طبقه سرمایه

رفت از ایـن  منظور برون داران به حل سرمایه خالقانه، انسانی، و انقالبی در برابر راه
شود و صحت  داری هرروز بیشتر از گذشته ژرف می بحران بیندیشیم. بحران سرمایه

خصـوص  رسـد: اعـتـصـاب و بـه اثـبـات مـی نظر حزب کمونیست آلمان بیشتر به
گونه که از طرف اتحادیه کـارگـران آلـمـان (ِوردی)،  همان -های سیاسی اعتصاب

از طـرف  -شود کنندگان درخواست می صنایع فلزکاران، اتحادیه دانشمندان و تربیت
شـود و  ارزش تلقی مـی دمکرات بی راستی سوسیال رهبران سندیکاهای زرد و دست

کنند و از ایـن  نام قانون کار حرکتی غیرقانونی تفسیر می این اقدام (اعتصاب) را به
هـایـی بـا  یافته را با تصمیم خواهند سالح مهم مبارزٔه طبقٔه کارگر سازمان طریق می

گاهی قبلی از دست ترین مانع در بـرابـر  های طبقه کارگر بیرون بیاورند. این بزرگ آ
کارزارها و مبارزات مشترک طبقه کارگر است، مانعی در برابر مـبـارزه کـارگـران بـه 

 سمت برقراری عدالت اجتماعی و  پیشرفت در حفاظت از محیط زیست.
ترجمه از: "عصر ما" روزنامه حزب کمونیست آلمان (د.ک.پ) نـهـم خـردادمـاه 

١٣٩٩ 
https://www.unsere-zeit.de/zentrales-kampfmittel-130209/ 
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