
عالوه بر مبارزه کارگران بـرای دریـافـت 
هـای مـعـوقـه،  دستمزدها و حـق بـیـمـه

های اخیـر  ها در اعتراض ترین خواست مهم
سـازی و حـذف  کارگران لـغـو خصـوصـی

پیمانکاران و دالالن نیروی کار بوده اسـت. 
های کارگری و هراس رهبران "نظام" از "طغیان جدی" مردم بیکار و گرسـنـه، رژیـم  رغم گسترش اعتراض به

خصوص در صـنـایـع  به -های امپریالیستی منظور جذب سرمایه سازی" بیشتر نیروی کار به والیی برای "ارزان
کارگیری کارگران صرفًا با دستمـزد حـداقـلـی مصـوب  در شش ماه اخیر در جهت "انجماد مزدی" و به -نفت

مـاه  اردیبهشت ٣٠، نشستی کارفرمایی در ٩٩خردادماه  ١٣گزارش ایلنا،  عالی کار تالش کرده است. به شورای
با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت کار، وزارت صنعت، سازمان تأمین اجتمـاعـی، مـعـاون حـقـوقـی  ٩٩

ها، در اتاق ایران برگزار شد؛ که هدف اصلی نشست فراهم آوردن زمیـنـه بـرای "انـجـمـاد  روحانی، و جز این
 مزدی"، و پرداخت دستمزد به کارگران بر اساس "توافق طرفین" بود.

عنوان نشستی کارفرمایی منعکس شد، اما کارگـزاران  ماه در اتاق ایران صرفًا به اردیبهشت ٣٠گرچه نشست 
اجـرا گـذاشـتـه  در بخشی از صنایع نفت بـه ١٣٩٩ها و برنامٔه این نشست را از اول سال  "نظام" برنامه و هدف

های پـیـمـانـکـاری،  های شرکت ترین کلونی ترین و بزرگ ، نوشت: "یکی از مهم٩٩خردادماه  ١٨بودند. ایلنا، 
پایتخت نفت و گاز ایران یعنی عسلویه است"؛ در "پارس جنوبی، تعداد کارگران پیمانکاری، بیش از دو بـرابـر 

پارس جنوبی در پاالیشگاه دهم عسلویه"  ١٩کارگر "فاز  ٢٠٠هم است." حدود  کارگران رسمی و قراردادی روی
هایی اعتراضی بر پا کرده بودند. اعـتـراض ایـن کـارگـران "فـنـی و  بارها تجمع ٩٩تا خردادماه  ٩٨از آذرماه 

بود. این کارگران اعالم کردند: "گـروهـی از  ٩٩متخصص"، به "تنظیم نشدن قراردادهای جدید" از اول سال 
ها را از افزایـش دسـتـمـزد سـال  کارفرمایان... قصد دارند با عقد قراردادهای حداقلی با کارگران باسابقه، آن

گیرد و سـابـقـه و  جدید محروم سازند، یعنی در قرارداد جدید قید کنند که فقط حداقل مزد به کارگر تعلق می
، یک شـرکـت بـزرگ ٩٩تیرماه  ۶سنوات و مزایای مزدی برابر با صفر است!" بر پایٔه گزارش خبرگزاری ایلنا، 

سپارد. هرکدام از  های پیمانکاری "فرودست" می گیرد و به تعدادی شرکت پیمانکاری، کار را از وزارت نفت می
دیگر، کارگران با  عبارت کنند. به تر" واگذار می های "فرودست" نیز کار را به چندین شرکت "فرودست این شرکت

مراتبی" با قراردادهای "پیمانکاری"، "ارکان ثالثی"، یـا  های "سلسله تخصص و مهارت یکسان، از سوی واسطه
توانـد  شوند. مثًال دستمزد ارکان ثالثی می بندی" شده استثمار می صورت نیروی کار "کاست "خرید خدمتی"، به

 چهارم" دستمزد کارگر رسمی باشد. سوم یا یک "یک

زمان با آن گرانی  افزایش نرخ ارز و هم
نرخ کاالها و خدمات همگانی اوضاع 
معیشتی بسیار دشواری برای مردم میهن ما 

ویژه کارگران و زحمتکشان پدید آورده  به
پی ارزش پول ملی،  در است. سقوط پی
فقیه در  کفایتی رژیم والیت بیکاری، و بی
گیری ویروس کرونا، اکثریتی  مقابله با همه

از توده زحمتکشان کشور را به دره فقر و 
فالکت پرتاب کرده و سطح زندگی و قدرت 

شدت کاهش  خرید خانوارهای کارگری را به
داده است. آمارهای منتشر شده در خالل 
روزهای اخیر از رشد شاخص فالکت در 
قیاس با سال گذشته حکایت دارند. شاخص 

های  فالکت درنتیجٔه اجرای برنامه
اجتماعی جمهوری اسالمی  -اقتصادی

درصد رسیده است. از  ۴۵٫۵اکنون به 
سوی دیگر، برآوردهای رسمی ازجمله 

تیرماه،  ٧آماری که اخیرًا در روزنامه شرق، 
دهد "جمعیت  انتشار یافته است نشان می

زیادی از کارگران غیررسمی درآمد حداقلی 
 ١اند و نزدیک به  خود را از دست داده

میلیون نفر از کارگران رسمی در صف 
کشند." در  دریافت بیمه بیکاری انتظار می

این وضعیت 

   ١٣٩٩تیر ماه  ٣٠، ٣۵شمارۀ 

د! و د  ور  ه  ان   کار
چرا منافع بازنشستگان 

 شود؟ تأمین نمی

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! 

ژرفش بحران 
اقتصادی و گسترش 

 های کارگری اعتراض

 ٣ادامه  در صفحه 

تیرماه گروهـی از بـازنشـسـتـگـان تـأمـیـن  ٢۵روز 
اجتماعی در شهرهای مخـتـلـف دسـت بـه تـجـمـع 
اعتراضی زده و خواستار تأمین معیشت خـود شـدنـد. 

وضعیت زندگی و گذران 
بازنشـسـتـگـان بسـیـار 

 ٢ادامه  در صفحه 

 ٣ادامه  در صفحه 

کارزار کارگران صنعت 
نفت برای حذف 
 دالالن نیروی کار
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سیاست ضد کارگری تعدیل نیروی انسانی و آزادسازی مزد با قوت تمام درحال 
تر اخراج کارگران با توجه به  عبارت دقیق اجراست. تعدیل نیروی کار یا به

کاری با کاهش شدید  اصطالح دوری رواج شیوه به ١٩ -گیری کووید همه
میزان دستمزد را سبب شده و همچنین در برخی واحدهای مهم صنعتی و 

کاری را  خدماتی افزایش ساعات کار بدون دریافت حقوق و مزایای اضافه
صنعتی  -موجب شده است. در بخش صنعت، در اغلب واحدهای تولیدی

ازجمله صنایع کلیدی و بزرگ کشور، ما با پدیده دستمزدهای معوقه، 
ترین قوانین کار  کاری بدون دریافت مزد مناسب، و نقض ابتدایی اضافه

ها در  های اصلی رشد نارضایتی و اعتراض روبروییم. این مسائل از علت
 های اخیر است. واحدهای بزرگ در خالل هفته

فقیه با ادامه اجرای برنامه ضد ملی تعدیل ساختاری  سیاست رژیم  والیت 
تر شدن بحران را فراهم آورده است. دولت در چارچوب  زمینٔه ژرف

فقیه بر آن مهر تأیید کوبیده، برای جبران  های کلی نظام که ولی  سیاست
های مردم کرده و بار  جیب توده کسری بودجه و کسب درآمد ارزی دست در 

های  رحمی تمام به دوش طبقه کارگر، زحمتکشان، و الیه بحران را با بی
ها هزار کارگر در واحدهای  که ده دست جامعه انداخته است. درحالی تهی

شان را ندارند  و مزدهای  های تامین معیشت خود و خانواده مختلف قدرت 
شان تبدیل گردیده، دولت و  شان به معضلی فراگیر در گذران زندگی معوقه

رژیم با تأکید بر فشارهای تحریمی و کاهش شدید درآمدهای ارزی، کارگران و 
خوانند. اما آیا این فراخوان و  زحمتکشان را "به تحمل" این وضع فرامی

فقیه صادقانه است؟ حتی با نگاهی گذرا به برآوردهای  سیاست رژیم والیت
 ٧۵توان پاسخ را یافت. برپایه آمارهای رسمی دو سال اخیر، از  رسمی می

میلیارد  ٢٧میلیارد دالر آن به کشور بازگشته و  ۴٨میلیارد دالر صادرات کمتر از 
دالر هرگز وارد سیستم مالی ایران نشده است. چه کسانی با کدام امکانات و 

یغما ببرند؟!  توانند ثروت ملی و همگانی را چنین به های سیاسی می حمایت
است که طبقه کارگر و زحمتکشان حتی همان دستمزد ناچیز   این درحالی

ماه طلب  ۶تا  ١موقع دریافت کنند و غالبًا بین  توانند به شان را نمی ماهیانه
ای کوچک و ثروتمند از افراد  مزدی دارند، اما درهمان حال الیٔه اجتماعی

بانفوذ که ارکان نظام حاکم حامی منافع آنان است، میلیاردها تومان دارایی و 
ویژه به اروپا و آمریکای شمالی  ثروت ملی را تصاحب و به خارج از کشور به

 کنند. منتقل می
تر شدن بحران کنونی برخی  در ارتباط با وضعیت وخیم  اقتصادی و ژرف

کنند: "درمجموع این سه  کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی اعالم می
سال حدودًا صد درصد تورم تجمعی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. 

دهد.  درصدی را نشان می ۴٠که حقوق و دستمزد کارگران... شکاف  درحالی
ای)  های بانکی، مالیاتی، و یارانه سه نظام کلیدی اقتصاد ایران (نظام

توانیم بازتوزیع  کنند. با این سه نظام معیوب اقتصادی نمی درستی کار نمی به
دلیل داشتن دارایی باال،  ثروت را دنبال کنیم... دو دهک باالی درآمدی به

اند و ثروتشان چندین برابر شده است... روز  سودهای کالنی را عاید خود کرده
شود. نظام بانکی  روز شکاف بین سقف و کف جامعه بیشتر و بیشتر می به

نقل  کند..." [به درآمد هدایت نمی های کم ایران، تسهیالت را به سمت دهک
]. با توجه به این وضعیت باید یادآور شد که ٩٩تیرماه  ١٧از روزنامه شرق، 

این سو علیه  مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما از چند سال پیش به
سازی و آزادسازی اقتصادی تا چه حد  ویژه خصوصی های اقتصادی به برنامه

صحیح، پراهمیت، و هوشیارانه بوده است. این مبارزه علیه برنامه تعدیل 
های گسترده اجتماعی متضرر از  ساختاری همچنین دربرگیرندٔه منافع الیه

تواند مبنای اتحاد  های استبداد مذهبی حاکم است و می ها و سیاست برنامه
ای  واحد در مبارزه با دیکتاتوری والیی قرار  عمل و همکاری در چارچوب جبهه

 گیرد.
تجربه مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی، با همه فرازوفرودهایش، 

اثبات رسانده است که، جنبش  ها و نقاط قوت و ضعف این واقعیت را به کاستی
بینانه و درست از امکانات و توازن کنونی نیرو  اعتراضی کارگران با درک واقع

منظور تأمین  اش، مبارزه به های انقالبی درست سنت در مبارزه طبقاتی و برپایه 

 ادامۀ ژرفش بحران اقتصادی ...

هایی گوناگون پیوند زده و از  شکل های سیاسی عام  به منافع صنفی را با خواست
این ظرفیت که حضور مؤثرتری در جنبش همگانی ضداستبدادی داشته باشد 

های  با توجه به عامل -برخوردار شده است. این ظرفیت اما در وضعیت کنونی
ای ضروری برای جنبش کارگری انطباق الزم را  با سطح آمادگی -عینی و ذهنی

دهی و همبستگی در مبارزات  همین دلیل وظیفه ارتقای سطح سازمان ندارد، به
جاری کماکان اولویتی انکارناپذیر است. در چارچوب وضعیت موجود و محاسبٔه  

ها، باید سطح آمادگی جنبش اعتراضی  ها و توانایی بینانه از تمامی امکان واقع
کارگران را با تشدید مبارزه افزایش داده و موقعیت جنبش کارگری و سندیکایی را 

های صحنه سیاسی کشور تقویت کرد. برای آنکه جنبش اعتراضی  در تحول
های  ها و جریان پای تحول های سندیکایی کنونی بتواند پابه کارگران و حرکت

اش را در  های پرتحول و پرشتاب سیاسی کشور رشد کرده و اثرگذاری صحنه
ناپذیر با استفاده از  جنبش سراسری ضد دیکتاتوری تقویت کند، پیکار خستگی

ها و امکانات برای احیای حقوق سندیکایی همچنان در دستورکار  همه روزنه
 مبارزه قرار دارد.

ها در  ها و اعتصاب ای از اعتراض های گذشته کشور ما موج  تازه در هفته 
تپه اعتصاب کارگران  سراسر کشور را شاهد بوده است. در مجتمع نیشکر هفت

زمان با آن، کارزار مخالفت با قراردادهای  یک ماه را پشت سر گذاشت. هم
گسترش  های نیروی کار در صنعت نفت کشور ادامه یافته و رو به موقت و دالل

اش، متناسب با اوضاع سیاسی،  های امنیتی فقیه و ارگان بوده است. رژیم والیت 
اند.  منظور مقابله با جنبش کارگری تهیه و تدوین کرده ای چندوجهی به برنامه

تپه سیاست استبداد  طور مثال، در ارتباط با اعتصاب کارگران نیشکر هفت به
مذهبی بر فرسایشی کردن مبارزه و ناامید ساختن کارگران همراه با تهدید و 

تپه، هم در مورد  درمورد اعتصاب کارگران نیشکر هفت  تطمیع  بوده است. هم
های امنیتی با همدستی  کارزار گسترده کارگران صنعت ملی نفت ایران، ارگان

های زرد  های ناسالم و مشکوک، و رهبری تشکل عنصرهای نفوذی، جریان
ها به فضایی محدود و محلی و  حکومتی، تحمیل انزوا و محدود کردن اعتراض

ها و  نیز به یک صنعت معین، و جلوگیری از ارتباط پیدا کردن اعتراض
کنند.  هایی گوناگون پیگیری کرده و می شکل ها با یکدیگر را به اعتصاب

پراکنی تالش شده اعتصاب به سالحی ناکارآمد برای کارگران  عالوه، با شایعه به
 گر شود.  جلوه

های  فراموش نکنیم که  در اوضاع کنونی افشای ترفندهای رژیم و ارگان
اش جزو وظایف تأخیرناپذیر همه هواداران راستین منافع طبقه کارگر  امنیتی

ها  تپه و دیگر اعتراض است. مبارزه کارگران مانند اعتصاب کارگران نیشکر هفت
اند و وظیفه مهم فعاالن سندیکایی برقراری  پیوند بین  حق و عادالنه همگی به
 های پراکنده با یکدیگر است. اعتراض
یافته جنبش  های پرشتاب سیاسی ضرورت حضور فعال و سازمان تحول
سندیکایی در مبارزه سراسری علیه استبداد مذهبی حاکم را دوچندان  -کارگری

کرده است. باید از هرباره در راه تقویت این جنبش و ارتقای سطح آمادگی آن 
 مبارزه کرد.
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 ادامۀ چرا منافع بازنشستگان ...

های کـالن خـودش بـه سـازمـان  وخیم است. رژیم والیی با تحمیل هزینه
های آنان در این سازمان در بـیـش  تأمین اجتماعی کارگران و غارت اندوخته

ای را برای کارگران و  هنجار معیشتی و درمانی از سه دهه اخیر، وضعیت نابه
وجود آورده است. غارت منابع مالی کـارگـران  بازنشستگان تأمین اجتماعی به

هـا و ازجـمـلـه  در این سازمان از سوی مدیران فـاسـد وابسـتـه بـه دولـت
های حکومتی، و  های مختلف پیشین مجلس و دیگر ارگان های دوره نماینده

گروه خاص به  ٢٢وسیلٔه آنان  تحمیل هزینه بیمه بیش از  ها و به در کنار این
های کالن طرح "تحـول نـظـام  درصد از هزینه ٨٠تأمین اجتماعی، تحمیل 

هـایـی از شـرکـت  سـازی بـخـشـی سالمت" به این سـازمـان، خصـوصـی
هـای اخـیـر، و تـحـمـیـل  گذاری تأمین اجتماعی (شستـا) در مـاه سرمایه
های کالن درمان بیماران کرونایی به سازمان تأمین اجتماعی، وضعی  هزینه

 ٣١٧وجود آورده است. در حال حاضر رژیم والیـی  برای سازمان به  شکننده
 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است.

، هزینه سبد معیـشـت خـانـوار ٩٩درمانی ارزی" در تیرماه  اکنون با "شوک
 ٨۶٠ماه اخیر یک میلیون و  ۵کارگری بنا به محاسبه خود حکومت فقط در 

هزار تومان افزایش یافته است. در شرایط چنین افزایشی در هـزیـنـه سـبـد 
های وزیـر  ، مخالفت٩٩تیرماه  ٧معیشت خانوار کارگری،  بنا به گزارش ایلنا، 

کار و مدیرعامل سازمان تأمـیـن اجـتـمـاعـی بـا افـزایـش حـتـا "مـزایـای 
 ٢اندازه کارگران شاغل"، مستمری بازنشستگان به مقدار " بگیران به مستمری
پنجم خط فـقـر، تـعـیـیـن  هزار تومان" در ماه، یعنی حدود یک ١٢میلیون و 

 ١٩های گسترده بازنشستگان، خـبـرگـزاری ایـلـنـا،  گردید. بعد از اعتراض
هـای  هزار میلیارد تومـان از بـدهـی ٣٢تیرماه، از قصد روحانی به "پرداخت 

مـنـظـور حـل  شرکت" بـه ٩سازمان تأمین اجتماعی در قالب واگذاری سهام 
های بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر  سازی" مستمری اصطالح "همسان به

بـه  ١٣٨٠هـای دهـه  ای بود که رژیم در سـال سازی" وعده داد. "همسان
خواهند حتی غارت مـنـابـع  بازنشستگان تأمین اجتماعی داده بود. اکنون می

 اسم خود کارگران جا بزنند.  ملی و اموال کارگران در تأمین اجتماعی را به
تـیـرمـاه ایـلـنـا  ٢٠بگیرند. گزارش  درصد بازنشستگان حداقل ٧٠حدود 

 ۴٠٠سازی، مستمری حداقل بگیران  گوید که، در صورت اجرای همسان می
هزار تومان در مـاه، یـعـنـی  ۴٠٠میلیون و  ٢هزار تومان افزایش و به حدود 

چهارم خط فقر، خواهد رسید. عنصر فاسد معاون خانه کارگر در  کمتر از یک
تیرماه با ابراز  "تقدیر" از  ١٩چنین وضع اسفناکی از معیشت زحمتکشان، در 

شرکت" بـه تـأمـیـن اجـتـمـاعـی  ٩روحانی بابت "واگذاری بخشی از سهام 
های کارگران در سالگـرد تصـویـب قـانـون تـأمـیـن  منظور مهار اعتراض به

... ٨٠سازی در هـمـان دهـه   تیرماه، گفت: "اگر همسان ٢۵اجتماعی در 
میلیون تومـان بـه مسـتـمـری  ١حداقل بیش از  ٩٩شد در سال  اجرایی می
تیرماه] برای کسی زنده باد  ٢۵شد. ... البته بنا نداریم در این روز [ افزوده می

 یا مرده باد بفرستیم." 
در ادامه غارت اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل ایـن 

تر شدن سازمان تأمین اجتمـاعـی  تیرماه گفت: "برای چابک ٢٢سازمان روز 
داری تأکید قانون  داری خارج شد... خروج از بنگاه داری و شرکت باید از بنگاه

هـا و  و دولت است"، اما در ادامه سخنانش "هـپـکـو" را یـکـی از "بـنـگـاه
 ٢۴جـاسـت کـه روز  های" واگذار شده به سازمان نام برد. جالب این شرکت

هـای  تیرماه، ایلنا از خوابیدن تولید هپکو در "یک سال و نیم" اخیر و بـدهـی
کالن هپکو گزارش داد. آیا با چنین ترفندهایی حقوق بازنشستگان تـأمـیـن 

گمان تشدید مبارزه یگانه راه مطمئن بـرای تـأمـیـن مـنـافـع  خواهد شد؟ بی
 بازنشستگان است.

نگاران  در دفاع از امنیت شغلی روزنامه
 و خبرنگاران

معیشت، امنیت شغـلـی، و 
حقوق خبرنگاران، بخـصـوص 
ـــل دادن  ـــی ـــک ـــق تش ح

شـان  سندیکـاهـای مسـتـقـل
مانند حقوق دیگر زحمتکشـان 

شـدت  از سوی رژیم والیی بـه
و   نــقــض و پــایــمــال شــده

شود. با گسـتـرش دامـنـۀ  می
اثرات تعدیل ساختاری به تمام 

نگاران نـیـز از آسـیـب اجـرای ایـن  های اشتغال زحمتکشان، روزنامه عرصه
اند. اوایل سال جاری مـدیـرمسـئـول روزنـامـه شـرق  ها برکنار نمانده سیاست

نداشتن توان مالی این روزنامه در پرداخت "دسـتـمـزد مصـوب امسـال" بـه 
خبرنگارانش را اعالم کرد. این درحالی است که حقوق خردادماه خبـرنـگـاران 

درصد کاهش نسبت به سال قبل پرداخت شـد. مـتـعـاقـب ایـن  ٣٠شرق با 
نفر از خبرنگاران روزنامه شرق، بعضی بـاسـابـقـه  ١۵کاهش دستمزد، حداقل 

سال، از کار اخراج شدند. مورد دیگر هم اینکـه، اخـیـرًا در  ١٠کاری بیش از 
یک برنامه تلویزیونی، مدیر روابط عمومی سازمان حفاظت از محـیـط زیسـت 
مدعی شد "برخی از خبرنگاران محیط زیست با بیگانگان در ارتباط هستـنـد." 
سپس در پی این ادعا و واکنش یک خبرنگار محیط زیسـت در خـبـرگـزاری 

 ایسنا به این دروغ، این خبرنگار از کار در ایسنا اخراج شد.
نگاران کشورمان در هفته دوم تیرماه و در "بیـانـیـه  عدٔه پرشماری از روزنامه

نـگـاران تـهـران"،  شماره یکم"شان به "انفعال چندساله انجمن صنفی روزنامه
مدیره" اعتراض شدیدی کردند و به واکنش این  کارفرمایی هیئت  "ترکیب بعضاً 

نگار" و همچنین نسبت بـه  انجمن صنفی به "اخراج چند ده خبرنگار و روزنامه
ثباتی قراردادهای کار، دستمزدهای کم و غیرقـانـونـی"  "مواضعش در قبال بی

نگـاران از "انـتـخـابـات  شدت انتقاد کردند. این عده از خبرنگاران و روزنامه به
مدیره و رد صالحیـت تـعـدادی از دلسـوزان"، ارائـه نـکـردن  پرشبهه هیئت

مدیره انجمن صنفی، مخالفت انجمن  های هیئت هایی دقیق از جلسه گزارش
سـازی  نگاران روزنـامـه شـرق، شـفـاف صنفی با صدور بیانیه از سوی روزنامه

نکردن "دربارٔه حامیان مالی این انجمن صنفی" انتقاد کردند. "تـنـی چـنـد از 
نگاران تهران نیز (مانند برخـی  مدیرٔه" این انجمن صنفی روزنامه  اعضای هیئت
اصطالح کارگری زرد حکومتی که در مـقـام مشـاور در  های به رهبران تشکل

کنند) بـرخـالف اسـاسـنـامـۀ  وزارت کار و وزارت صنعت به "نظام" خدمت می
ای و  نگاران تهران" در مقام "کارمند و یا مشاور رسـانـه "انجمن صنفی روزنامه

کنند! پویـۀ  روابط عمومی دولت" با دولت و مجلس و قؤه قضائیه همکاری می
هـای  فرمان زحمتکشان در عرصـه به های گوش رژیم والیی در ساختن تشکل

ها و تداوم نقض آشـکـار  کشی از زحمتکشان این عرصه هدف بهره مختلف به
در مقام بخشـی از  -نگاران و خبرنگاران حقوق کار آنان یکسان است. روزنامه
امنیت شغلی، آزادی اندیشه و قـلـم،  -طیف زحمتکشان فکری و یدی کشور

دستمزد عادالنه، و حق برخورداری از تشکل مستقل سندیکـایـی خـویـش را 
 خواستارند.  

های اعتراضی پی در پی کارگران پیمانکاری در عسلویه و بـا  متعاقب تجمع
دار، کارگران پیمانکاری صنعت نفت در "سراسـر کشـور...  آغاز کارزاری دامنه

حذف پیمانکاران از روابط کار" را خواستار شدند. کارگران صنایع نـفـت و گـاز 
تیرمـاه  ٩کشور در تجمعی گسترده در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران، 

قانون وظایف و اختیارات وزارت نـفـت" در رابـطـه بـا  ١٠،  اجرای "مادٔه ٩٩
جاست که کارگران رسمی  های حقوق" را خواستار شدند. جالب این "ترمیم پایه

گسـتـرش  نیز در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند. مبارزه و اعتراض رو بـه
کارگران صنعت مّلی نفت ایران از اهمیتی جدی برخوردار اسـت و بـایـد در 

توان رژیم غارتـگـر  ای متحد و پیگیر، می حمایت و تقویت آن کوشید. با مبارزه
 نشینی و حذف دالالن نیروی کار مجبور کرد.  والیی را به عقب
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کاران متحد" (یو سی پی) در سال گـذشـتـه بـه  زمانی که حزب "محافظه
های نوین" (ان دی پـی) خـاتـمـه داد،  مدت حزب "دمکرات حکومت کوتاه

دانست که راه سختی را در  خوبی می جنبش کارگری استان آلبرتای کانادا به
میالدی،  ١٩٩٠های دهه  پیش خواهد داشت. برخالف دورٔه پیشین در سال

های کارگری آلبرتای کانادا با وجود بیشتـر بـودن  یعنی آن زمان که اتحادیه
شان آمادگی الزم را برای مبارزه نداشتند، اکنون و این بار اما جنبش  اعضای

های وحشیانـه بـه حـقـوق  کارگری مبارزاتش را بالفاصله شروع کرد. حمله
کـار دولـت  کاران متحد از فردای آغاز بـه زحمتکشان از سوی حزب محافظه

ها شامل لغو همه دستاوردهایی بود که جـنـبـش  آن شدت گرفت. این حمله
دست آورده بود. در آخرین تـنـظـیـم بـودجـٔه  های پیشین به کارگری در دوره

کلی نادیده گرفته شـد  استان آلبرتا در سال جدید، منافع و حقوق کارگران به
که این موضوع به برپایی اعتراضی گسترده منجر گردید. در شهر ادمـونـتـن 

هزار نفر تظاهراتی اعتراضی بـر  ١٣(مرکز استان آلبرتا)، در روز ارائه بودجه، 
َهت، ردریور، و دیگر شهرهـایـی  پا کردند. در سراسر استان آلبرتا، در مدیسن

مدت دو روز این تظاهرات اعـتـراضـی  که سابقه مبارزات کارگری داشتند، به
شغل در بخش عمومی حذف  ۴٣۶ادامه یافت.  در بودجٔه سال جدید، هزارو 

مـیـلـیـون دالر  ٨١٣میـزان  خواهد شد و از بودجه خدمات ویژٔه عمومی به
شود. دبیر اتحادیٔه کارکنان استان آلبرتای کانادا (آ یو پی ای) کـه  کاسته می

گوید: "من تا کنون چنین حکومت دورویی را نـدیـده  هزار عضو دارد، می ١٨
گوید من از منـافـع مـردم آلـبـرتـا دفـاع  وزیر از یک طرف می بودم. نخست

کنـد. او  های بزرگ دارد کار می کنم، ولی درواقع فقط برای منافع شرکت می
هـای  میلیارد دالر تخفیف مالیاتی برای بعضی از هـمـان شـرکـت ۴٫٧مبلغ 

ای را  شان را اخراج و شهرهـای حـاشـیـه بزرگ داده است که دارند کارگران
کنند بدون اینکه مالیات خود را بپردازند و در عوض آن، از مـردم  متروکه می

 ها را بپردازند."  خواهند که هزینه می
های بهداشت را در سـقـف    ها، دولت افزایش بودجه هزینه افزون بر این 
 درصد محدود کرده است. ٠٫٣

کاران متحد به سـیـسـتـم آمـوزشـی یـکـی از  های حزب محافظه حمله
امـنـای  های عمدٔه این دولت است. در بودجه پیشنـهـادی از هـیـئـت اقدام

اش اسـتـفـاده کـنـد و  اندازهای ذخیره خواهد که از پس وپرورش می آموزش
درصد از بودجه آموزشی دوره دوم دبیرستانی را هم قطع کـرده  ۶حال  درعین

است. طبق برآورد دبیر اتحادیٔه فرهنگیان استان آلبرتای کانادا (ای تی ای)
آموز بدون بودجه حمـایـتـی وارد  ، در پاییز سال آینده حدود سی هزار دانش

کند که هیئت امـنـا  مدارس استانی خواهند شد. وزیر آموزش استان ادعا می
در سال آینده افزایش بودجه خواهد داشت، اما دبیر اتحادیـٔه فـرهـنـگـیـان 

کند.  ای مهم اشاره می استان آلبرتای کانادا با خطاب به وزیر آموزش به نکته
مـیـلـیـون دالری بـودجـه  ١٣۶گوید که  وزیر آموزش استان به قطع  او می
ای  هـرگـز اشـاره ٢٠٢٠  –  ٢٠١٩وپرورش] برای سال  امنای آموزش [هیئت
 کند. نمی

ها از برنامٔه دولت عبـارتـنـد از:  بخشی از یورش به حقوق زحمتکشان و حذف آن
حذف سقف پرداختی برای شهریٔه مقطع دورٔه دوم دبیرستانی، افزایش بهره بانـکـی 

هـای کـودکـان  وام دانشجویی، چپاول اندوختٔه بازنشستگی معلمان... حذف برنامه
های کمک بـه  تحت مراقبت، از لیست خارج کردن کمک به معلوالن، حذف برنامه

اجاره مسکن در سطح استان. نئوامی رانکین، دبیر مسئول حزب کمونیست استـان 
کاران متحد کـه  های حزب محافظه کند که بعضی از اقدام آلبرتای کانادا، تأکید می

حذف پرداختی به پزشکان و تأخیر در پرداخت چک درآمد حداقلی برای معلـوالن و 
 دهد.   شود مردم را بیشتر آزار می بیکاران را شامل می

گوید: "قطع پرداختی به پزشکان آلبرتا باعث خواهد شد که پزشـکـان  رانکین می 
هـای مـعـلـوالن و بـیـکـاران مـیـزان ایـن  این استان را ترک کنند. در مورد چک

شـود و  طور دردآوری کم و با تأخیر طوالنی پرداخت می اکنون هم به ها هم پرداختی
های خـود در اول هـرمـاه  این یعنی که آنان قادر به پرداخت اجارٔه مسکن و هزینه

ای و اعـتـراض بـه  نخواهند بود. " حزب کمونیست کانادا ابراز همبسـتـگـی تـوده
های دولت را درخـواسـت کـرده اسـت. حـزب از کـارگـران خـواسـت کـه  برنامه

ها باید از مبـارزات  های خود را وادار به اقدام کنند... کارگران در کلیه بخش "اتحادیه
های حمایت اجتماعی پشتیبـانـی  منظور حفظ مشاغل و بازگرداندن برنامه یکدیگر به

کنند. کارگران بخش خصوصی با کارگران بخش عمومی منافعی مشترک داشتـه و 
کنند. پرستاران برای تأمین امنیت شغلی، مقابله با  شان مبارزه می برای امنیت شغلی

کشی و کـارگـران بـرق  سازی، و معیشت بهتر با آموزگاران، کارگران لوله خصوصی
منافع مشترک دارند. این امری حیاتی است که زحمتکشان آلبرتا در یک همبستگی 

 ای مبارزه کنند! " صورت توده و به
پیمایی اعتراضی در برابر پارلمان اسـتـان آلـبـرتـای کـانـادا کـه واحـدهـای  راه

دهی کرده بودند از طرف کنفرانس معـلـمـان،  سندیکاهای محلی ادمونتون سازمان
کارکنان خدمات اجتماعی و دیگر کارکنان بخش عمومی، و همچنین دانش آموزان 

زمان با آن، فدراسیون کارگـری اسـتـان  دبیرستانی و هنرمندان، پشتیبانی شد. هم
های دولـت  ها در مخالفت با برنامه آلبرتای کانادا (ای اف ال) مرحلٔه بعدی اعتراض

سازی، شناورسازی قوانین و یـورش  هایی همچون مخالفت با خصوصی را با خواست
به دستمزد و حقوق کارگران آغاز کرده است. دبیر فدراسیون کارگری استان آلبرتای 

های جدید را بر اساس خواست هزاران کانـادایـی سـاکـن  گوید: "اعتراض کانادا می
بینند که  دهی خواهیم کرد. آنان می سازمان -که نماینده آنان هستیم - استان آلبرتا

دولت در مورد حقوق پزشکان، کارکنان بخش بهداشت، پرستاران و فـرهـنـگـیـان 
هـای بـزرگ را  بینند که دولت محلی مالیات شـرکـت کند. آنان می چگونه عمل می

گـاه  شان به حذف مهدکودک و نیز از تصمیم  کاهش داده ها و مزایای بازنشستگان آ
 هستند."

اسـفـنـدمـاه  ١٨[برگرفته از: سایت حزب کمونیست کانادا، نشریه صدای مردم،  
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