
د! و د  ور  ه  ان   کار

گیری کرونا  امسال در شرایط همه 
ــدیــن  ــگــرانــی مــردم، وال ــا وجــود ن و ب

آموزان، و مخالفت فعاالن صنفی فرهنگیان، مدارس کشور بازگشایی شدند. آغاز سال تحـصـیـلـی امـا  دانش
 های معلمان چیست؟ بحث روز تبدیل کرده است. مطالبه های فرهنگیان را نیز به موضوع خواست

هـای اخـیـر  اند. در هـفـتـه هایی جدی دیده فرهنگیان کشورمان از اجرای سیاست تعدیل ساختاری آسیب
خصـوص بـرای دریـافـت  شـان، بـه معلمان شاغل و بازنشسته کشورمان  برای دستیابی به حقـوق انسـانـی

دستمزدهایی شرافتمندانه، تغییر "وضعیت استخدامی" از معلم آزاد، شرکتی، و خریدخدمتی به وضعیت معلـم 
ایـم.  های اعتراضی فراوان آنان را شاهد بـوده ها دستیابی به امنیت شغلی، تجمع استخدام دائم و عالوه بر این

هـا،  های اعتراضی در مقـابـل اسـتـانـداری مردادماه، معلمان "خرید خدمت" عالوه بر برگزاری تجمع ١٩مثًال 
های مختلف به تهران آمدند و بـا خـواسـت "تـبـدیـل  بسیاری از آنان از استان

با شیوع ویروس کرونا و تعمـیـق رکـود 
اقتصادی، صدها هزار نفـر از کـارگـران 

خصوص کـارگـران  به -خدماتی و صنعتی
مند نیستند. وزارت کار رژیم تعـداد  اند. آنان از مقرری بیمه بیکاری بهره شغل خود را از دست داده -ساختمانی

شـهـریـورمـاه  ١٣کرد. بر اساس گزارش  میلیون نفر عنوان می ٣٫٢سه میلیون تا  ٩٨بیکاران کشور را تا سال 
درصـد در  ٧علت رشدهای منفی حتا تا  خصوص به سال گذشته  به ۴روزنامه اعتماد، اقتصاد ایران طی  ٩٩

 ٢۶تر شده است". همچنین مـطـابـق گـزارش  درصد کوچک ٢٠، "٩٩تا   ٩٧های  های سال بعضی از مقطع
میلیون  ٢٫٩های مجلس، در اثر کرونا  "در بهترین حالت  خبرگزاری ایلنا و گزارش مرکز پژوهش ٩٩مردادماه 

تـعـداد   ٩٩شهریورمـاه  ۴اند. با این وصف مرکز آمار روز  میلیون نفر" بیکار شده  ۶٫۴نفر و در بدترین حالت 
هزار نفر" گزارش داد و علت چنین کاهشی در نـرخ بـیـکـاری را  ۵٠٠بیکاران کشور را بیش از "دو میلیون و 

انگیزگی افراد برای جستن کار" [در نتیجه مراجعه نکردن و ثبت نام نکردن برای یافتن کار] عنوان کـرد.  "بی
درصد بیکاران از مقرری بیکـاری  ۶٠مند نشدن  ، از بهره٩٩شهریورماه  ١۵در چنین شرایطی خبرگزاری ایلنا، 

شهریورماه نوشت: "بعد از اردیبهشت، ریـالـی مـقـرری بـیـکـاری  ١٢"تحت هیچ شرایطی" گزارش داد؛ و در 
 پرداخت نشده است." 

سازی مزد از سوی رژیم والیی و فساد گسـتـرده در  منظور ارزان اجرای سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری به
مسؤالن ریزودرشت رژیم و خأل دیرینه و بسیار نمایان مراکز صنعتی در مناطـق مـرزی کشـور، وضـعـیـتـی 

 ٢١وجود آورده است. مـطـابـق گـزارش  بار از بیکاری و تأمین معیشت برای زحمتکشان این مناطق به اسف
هزار" کولبر یا کارگر مرزی بدون بیمـه و  ١٨٠تا  ٨٠خبرگزاری مهر و آمارهای رسمی رژیم، بین " ٩٩مردادماه 

های آدربایجان غربی، کردستان، ایالم، و کرمانشاه از طریق کولبری نیازهای  حقوق اجتماعی در استان و حق
های اخیر صدها نفر از ایـن کـولـبـران طـعـمـه  کنند. در ماه شان را تأمین می مالی و معیشت خود و خانواده

اند. در این مورد خبرنگار مهر با چند تن از مسـؤالن  نیروهای امنیتی رژیم ضدمردمی در مرزهای کشور شده
رژیم در منطقه مرزی گفتگو کرده است. ازجمله آنان فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی به خبرنگار مهر گفـت: 
"برابر دستورات فرماندهی مرزبانی کشور اجازه ورود به بحث کولبری را نداریم". معاون سیاسی، امـنـیـتـی و 
اجتماعی آذربایجان غربی اما در این مورد به خبرنگار مهر گفت: "امروز در استان ما دیگر کولبر نداریم چراکه 

خصـوص  هـای مـرزی بـه ها در اسـتـان های اخیر اقدامات زیادی برای تأمین معیشت و زیرساخت در سال
امنیتی منظورش از "اقدامات زیاد" اخیر را توزیع  هـر -آذربایجان غربی صورت گرفته است." این مقام سیاسی

میلیارد تومان] از محل "فـروش سـوخـت  ٢٧میلیارد ریال" [ ٢٧٠سه ماه مبلغ "

های  که اعتراض و اعتصاب در حالی
پراکنده کارگران و زحمتکشان در کشور 
ادامه دارد و حکومت جمهوری اسالمی هم 

ویژه  بر طبل ادامه برنامه تعدیل ساختاری به
کوبد، سرانجام زیر فشار  سازی می خصوصی

تپه، رژیم مجبور  مبارزه کارگران هفت
مانور شده و دیوان محاسبات قرارداد  به

تپه به مالکان کنونی  واگذاری شرکت هفت
بخش خصوصی را لغو کرد. این اقدام زیر 
فشار اعتصاب کارگران و نگرانی رژیم از 

های کارگری صورت  گسترش اعتراض
هایی مهم را دربر دارد. قرار  گرفته و درس

تپه به مالکان کنونی  لغو واگذاری هفت
سازی و  معنای توقف برنامه خصوصی به

های کارگران نیست. باید  تامین مطالبه
سیاست  فقیه به  دانست که رژیم والیت 
هایش متناسب با  ضدکارگری و توطئه

اوضاع ادامه خواهد داد. پیش از این، 
زمان با گسترش جنبش اعتراضی طبقه  هم

ای در دیدار  کارگر و زحمتکشان، علی خامنه
بار  مجازی با هیئت دولت باردیگر و این

ویژه بر تقویت بخش خصوصی با تاکید  به
فقیه  کرد. ولی 

   ١٣٩٩شهریور ماه  ٢۴، ٣٧شمارۀ 

سال نو تحصیلی، 
های  کرونا،  و مطالبه
 معلمان

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! 

های  در ادامٔه اعتراض
کارگری، چرا اتحاد 

عمل  فراگیر و استقالل
 طبقاتی ضرورت دارد؟!

 ٢ادامه  در صفحه  ٣ادامه  در صفحه 

 ٣ادامه  در صفحه 

بیکاری و فقر علت 
رواج کولبری 

 است



 ٣٧شمارۀ   ١٣٩٩شهریور  ٢۴دوشنبه    ٢ 

در این دیدار مجازی، بخش خصوصی را محرک اصلی اقتصاد کشور و راه 
دنبال این سخنان، اسحاق جهانگیری، معاون  رفت از بحران دانست. به برون

تپه،  اول رئیس جمهور، نیز در جلسه بررسی مسائل مجتمع نیشکر هفت
های ولی  ونشان کشیدن برای کارگران اعتصابی، با استناد به گفته ضمن خط

فقیه دانست.  سازی را اولویت رژیم والیت  فقیه، ادامه اجرای برنامه خصوصی 
فقیه و دیگر   گیری ولی زمانی برآمد نوین جنبش اعتراضی کارگران با موضع هم
های بلندپایه رژیم پیرامون تقویت و گسترش بخش خصوصی دالل و  مقام

های مختلف  که کارگران در رشته توانند اتفاقی باشند. درحالی غیرمولد نمی
شان و نبود امنیت  تولیدی و خدماتی نسبت به وضعیت معیشت -صنعتی

سازی هم  زنند و توقف برنامه خصوصی شغلی دست به اعتراض و اعتصاب می
فقیه و دیگر  های طبقه کارگر میهن ما شده است، چرا ولی  از جمله خواست

کنند، بلکه  تنها اصرار می سازی نه مسئوالن حکومت بر ادامه اجرای خصوصی
 شمارند؟ سازی را نقطه مرکزی راهبرد حفظ نظام می خصوصی

اش را  تدوین و سپس اجرای سیاست تعدیل ساختاری که هسته مرکزی
دهند، در طول نزدیک به  سازی و آزادسازی اقتصادی تشکیل می خصوصی

  اجتماعی حکومت جمهوری اسالمی بوده -چهار دهه اخیر راهبرد اقتصادی
های غارتگر و غیرمولد طبقه  است. این برنامه راهبردی از سویی منافع الیه

بهای نابودی بنیه تولیدی کشور، فقر، و فالکت اکثریت  دار ایران را به سرمایه
کند، از دیگر سو معرف نقش و جایگاه رژیم در تقسیم کار  مردم تامین می

فقیه همواره از اجرا  داری جهانی است. سران نظام و مقدم بر همه ولی  سرمایه
منظور تقویت و تحکیم  های اقتصادی همچون اهرمی به و تبلیغ این برنامه

گیری  برند. ازاین روی، موضع شان به سرمایه جهانی بهره برده و می اتصال
سازی آن هم در گرماگرم بحران اقتصادی و  ای در دفاع از خصوصی خامنه

روی  هیچ سازی  به تشدید مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان با خصوصی
اجتماعی کنونی از  -گیری اقتصادی تواند باشد. سمت تصادفی نبوده و نمی

رفت از  فقیه برای برون اجزای بسیار مهم سیاست چندوجهی رژیم والیت 
بحرانی که بدان مبتالست و همچنین حفظ نظامش بوده و هست. با آنچه 

ها و مانورهای رژیم در قبال  سیاست توان به  تر می بازگو کردیم بهتر و دقیق
 را افشا کرد. ها  برد و آن مبارزات کارگران و زحمتکشان پی

هایی مختلف از  های اخیر با درجه جنبش اعتراضی کارگران طی هفته
ویژه  های اخیر به است. تجربه اعتصاب شدت و ضعف کماکان ادامه یافته 

های کارگران هپکو، و  تپه، اعتراض اعتصاب طوالنی مدت کارگران هفت
های بالفعل  ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ظرفیت اعتصاب کارگران پروژه
هایی که باید با  دهد، ظرفیت سندیکایی را نشان می -و بالقوه جنبش کارگری

هایی بیشتر فراروید و با  دهی به آمادگی ارتقای سطح همبستگی و سازمان
های  گیری سمت خروج از موضع های کارگر حرکت به  با آمادگی توده  انطباق

ها در  های کنونی و تکامل آن تدافعی را شدت بخشند. برای ارتقای اعتصاب
دهی نیاز  هایی سیاسی، به سطحی معین از سازمان اعتصاب جهت برپایی 

انجام رساندن این وظیفه کوشید. اعتصاب  هست که با پیگیری باید در به
های کارگری، ضرورت و اهمیت  تپه و دیگر اعتراض کارگران هفت

های مستقل صنفی یعنی سندیکاها  دهی، همبستگی، و وجود تشکل سازمان
طرزی نمایان و بیش  ناپذیر دارند به ها نقشی کتمان که در دستیابی به خواست

دهی، نبود سندیکاهای مستقل  از گذشته مطرح ساخت. ضعف سازمان
ای است  ها تجربه منظور هدایت، رهبری، و گسترش اعتصاب و اعتراض به

چنان  آن توجهی جدی کرد. جنبش اعتراضی کنونی که هم که باید به 
یابد این نکته کلیدی را نیز نشان داد که فضای   صورت پراکنده جریان می به

گیری  شان و ضرورت بهره باوجود اهمیت -های اجتماعی مجازی و شبکه
های مستقل  توانند جایگزین سازمان هرگز نمی -ها ماهرانه و خالق از آن

سندیکایی و تشکیالت کارگری در میدان مبارزه جاری کارگران باشند. 
گرفت، اما این امر   توان و باید در پیشبرد مبارزه بهره ازفضای مجازی می

جوی کارگری جایگزین  های رزم یابی و تشکل منظور سازمان تواند به نمی
دهی، وجود  هایی مهم مانند تشکل و سازمان قلمداد شوند. عالوه بر مسئله

سازی، افزایش دستمزدها،  هایی مشترک پیرامون توقف خصوصی خواست
پرداخت مزدهای معوقه، لغو قراردادهای موقت، و تأمین امنیت شغلی ازجمله 

هایی برای اتحادعمل فراگیر فراهم  اند که زمینه نقاط مشترک و پراهمیت
های راستین و مبارزان  کنند. به این نکته کلیدی از سوی سندیکالیست می

 ادامۀ در ادامه اعتراض های  کارگری ...

گرایی و  هوادار منافع طبقه کارگر باید توجه جدی شود. غلبه بر پراکندگی و فرقه
تواند همچون سالحی مؤثر در برابر خرابکاری  رسیدن به اتحادعمل فراگیر می

های نفوذی و ناسالم  رسان از سوی جریان های آسیب های امنیتی و اقدام ارگان
 کارایی داشته باشد.  

موازات مبارزه برای اتحاد عمل فراگیر، پافشاری بر استقالل عمل طبقاتی  به
اهمیتی دوچندان دارد. از یاد نباید برد که در مقابله با رژیم و نقش منفی 

های زرد حکومتی و حفظ استقالل عمل طبقاتی سبب قوام و دوام  تشکل
جویی آن خواهد شد. از دیگر موردهایی که  مبارزات کارگری و ارتقای سطح رزم

نماید، تأکید بر احیای حقوق سندیکایی  ها ضرور می آن ای حتی گذرا به  اشاره
باور ما، طبقه کارگر و زحمتکشان میهن بدون دستیابی به حقوق  است. به

سندیکایی و برخورداری از تشکل پایه طبقاتی یعنی سندیکاها، نخواهند توانست 
توانند نقشی  رفاهی خویش را تأمین کرده و همچنین نمی -منافع و حقوق صنفی

 -مؤثر در جنبش همگانی ضد دیکتاتوری حاکم داشته باشند. جنبش کارگری
اش در راستای تحکیم پیوند با مبارزات  یافتگی سندیکایی ضمن آنکه با سازمان

های مخالف و منتقد استبداد  ها و الیه سراسری ضد دیکتاتوری و اتحاد با طبقه
کند، در همان حال بر استقالل عمل و سرشت طبقاتی  حاکم حرکت و اقدام می
دیگر تعریف  هیچ روی جدای از هم ورزد. این دو  به خویش نیز تأکید می

شوند، بلکه باید این نکته مهم را یادآور شد که مبارزه طبقه کارگر در راه پیوند  نمی
همراه  استقالل عمل طبقاتی  یافتن با مبارزات سراسری ضد استبدادی به

هم و الزم و ملزوم یکدیگرند. نفی مبارزه  ای متصل به خویش جفت دیالکتیکی
فروبستن برخصلت و انگیزه سیاسی  برای احیای حقوق سندیکایی و چشم 
هایی مختلف مانند "وسواس در حفظ  جنبش اعتراضی زحمتکشان زیر عنوان

کارگری" با هر نیتی که بیان شود، در حقیقت خلع سالح  -خلوص طبقاتی
سازمانی، صنفی، و سیاسی کارگران در میدان مبارزه  طبقاتی است و به امر 

های اجتماعی و نمایندگان سیاسی  ها و طبقه حیاتی مبارزه مشترک همه الیه
رساند. درهمین رابطه باید به موضوع  ای نمی ها با استبداد حاکم مذهبی یاری آن

بسیار مهم نظارت و کنترل کارگری بر تولید در واحدهای صنعتی نیز پرداخت. 
سازی اینک  یابد که شعار توقف خصوصی این موضوع از آن جهت اهمیت می

های جنبش اعتراضی زحمتکشان شده است. تشکیل  ازجمله فصل مشترک
شورا یا هر نهادی برای نظارت و کنترل کارگری با اصل حقوق سندیکایی و 

منزلٔه سازمان  تشکیل سندیکاهای مستقل منافاتی نداشته و ندارد. سندیکاها به
پایه طبقاتی، یگانه سازمان مدافع منافع صنفی همه زحمتکشان است و هیچ 

تواند جایگزین آن شود. سندیکاها با معرفی و گزینش  تشکل دیگری نمی
حق کارگران و زحمتکشان در مسئله  شان در نهاد شورا، خواست به نمایندگان

 کنند. کنترل و نظارت کارگری را تأمین می
های  تشدید مبارزه، دوری از هرگونه تفرقه، مبارزه بر سر منافع و خواست

مشترک و اصرار بر احیای حقوق سندیکایی، در مبارزه زحمتکشان جزو 
ایم، جنبش کارگری و  هایی انکارناپذیرند. همچنان که بارها تأکید کرده ضرورت

باید با آمادگی هرچه بیشتر جایگاه درخورد شأن خویش در مبارزه   سندیکایی می
 صنفی و سیاسی و پیکار با دیکتاتوری حاکم  را بازیابد و تقویت کند.



 ٣٧شمارۀ    ١٣٩٩شهریور  ٢۴دوشنبه    ٣ 

 ادامۀ  سال نو تحصیلی ...

وضعیت استخدامی"شان در مقابل مجـلـس تـجـمـع کـردنـد. جـمـعـی از 
مردادماه با خـواسـت "تـعـیـیـن  ٢١دهندگان نهضت سوادآموزی در  آموزش

تکلیف" خود و  جذب  شدن در آموزش و پرورش در مقابل وزارت آمـوزش و 
پرورش تجمع مطالباتی برپا کردند. بار دیگر گروهی از آموزشیاران  نـهـضـت  

مردادماه از شهرها و نقاط مختلف کشور به تهران آمدند و  ٢۶سوادآموزی در 
وپرورش مقابل مجلس تجمع کردند. این معلمـان  با خواست جذب در آموزش

پیگیـری  مردادماه، بنا بر وعدٔه برخی از نماینگان مجلس به ٣٠چهار روز بعد،
شان "موقتًا به تجمع اعتراضی خود" پایان دادند. این مـعـلـمـان کـه  خواست

اکثرشان "زنان سرپرست خانوار" هستند و قدرت مالی برای پرداخت هـزیـنـه 
هـا را  ای در تهران را نداشتند، شب آمد یا تهیٔه اتاقی حتا در مسافرخانه و رفت

 ١١ای، روز  فقیه کشور، خامنـه کردند. ولی  های تهران" سپری می "در پارک
های دینی،  شهریورماه، با تأکید بر جذب معلمان با در نظر گرفتن "صالحیت

اخالقی و سیاسی"، از کارگزاران "نظام" خواسـت کـه "اجـازه ورود نـیـروی 
وپرورش  داده  نشود."  فردای آن روز، "معلمان شـاغـل  کیفیت به آموزش بی

درحـالـی  -در مدارس غیرانتفاعی" از درآمد "یک میلیون تومان" در ماه خود
انـتـقـاد کـرده و  -میلیون تومان در ماه اسـت ١٠که خط فقر در کشورمان  

گیریم." گروهی از این معلمـان  گفتند: "نصف معلمان رسمی هم حقوق نمی
ها  شهریورماه از نقاط مختلف کشور به تهران آمدند و با خوابیدن شب ١۶در 

شان، دو روز متوالی در مقابل مجلس تجمـع  های ها همراه با خانواده در پارک
شـان   اعتراضی برگزار کردند. اکثر این معلمان در کارنامه خـدمـت -مطالباتی

شان بر اساس  " سال سابقه کار دارند و در هنگام استخدام شدن١۵تا  ١۴از "
نیاز رژیم، به آنان وعده داده شده بود که "پس از دو سال کـار در نـهـضـت 
سوادآموزی" در وزارت آموزش و پرورش استخدام شوند. بعد از گذشت حـدود 

سال، رژیم اخیرًا جذب این معلمان در وزارت آمـوزش و پـرورش را بـه  ١۴
دنبال آن با صـدور  آوردن نمره قبولی در یک آزمون مشروط کرده است، و به

های مخـتـلـف دسـتـور داده  یک بخشنامه، اخراج این معلمان را در استان
شهریورماه یکی از معلـمـان مـعـتـرض گـفـت: "تـجـمـعـات  ١٧است. روز 

اعتراضی... تا مشخص شدن وضعیت شغلی آنها ادامه پیدا خـواهـد کـرد." 
سـازی آمـوزش، افـزایـش  های معلمان عبارتند از: توقف خصوصی خواست

بندی مشاغل، لغو قراردادهای موقت، و حق فعالیت آزادانـٔه  مزد، طرح طبقه
حـق، تشـدیـد مـبـارزه  های بـه سندیکایی فرهنگیان. راه تامین این خواست

 است!

آیا ورزشکاران به سندیکا احتیاج 
 دارند؟

هـای  ُکشی، و فسـاد در دسـتـگـاه عمر طوالنی رواج داللی، تبعیض ،حق
ای از نوع حـاکـم  قدمت حیات استبداد مذهبی حکومتی جمهوری اسالمی به

درحال حاضر است. فساد ساختاری در تمام نهادهای این رژیـم ازجـمـلـه در 
هاست که ریشـه دوانـده اسـت. بـیـشـتـر  های ورزشی کشور ما سال دستگاه

کنده از امید به آیندٔه روشن این مـرز و  ورزشکاران و مربیان کشور ما با قلبی آ
اند و برای سربلندی میهن و کسب افتـخـارات ورزشـی  ها نموده بوم، قهرمانی

انـد کـه  برانگیز از خـود در عـرصـه ورزش نشـان داده هایی تحسین تالش
انـد. ایـن ورزشـکـاران و  جا مانده هایشان در ذهن و زندگی مردم ما به خاطره

هـایـی  مربیان بارها نسبت به گسترش فساد و تبعیض در ورزش بـه شـکـل
جای رسـیـدگـی و حـل  اند، اما به شان را بیان کرده گوناگون انتقاد و اعتراض

ورزشـی و  -ها و خطر از دست دان موقعیت شغلی ها همواره  با تهدید مشکل
ای از عرصه ورزش فـوتـبـال و دیـگـر  اند. در هر گوشه درآمدشان روبرو شده

های ورزشی کشور که نظری بیفکنیم، نامی از سرداران سپاه پاسداران و  رشته
شود. پارسال فرمانده سـپـاه اسـتـان  هایشان شنیده و  دیده می نفوذ و دخالت

وسیـلـٔه  سـپـاه و  زنجان گفته بود که پنجاه سالن ورزشی در استان زنجان به
شوند. میلیاردها تومان درآمد فوتبال ایران از جـمـلـه  بسیج مدیریت و اداره می

گهی های آن زیر نظر "سردار سپاه  تجارت پرسود پخش تلویزیونی مسابقات و آ
شود. رسوایی اخیر در رابـطـه بـا قـرارداد  عزیز محمدی" مدیریت و کنترل می

جـز  ها که به ها و کنترل را از این مدیریت -سرمربی سابق تیم ملی  -ویلموتس
تـوان جـدا  فساد مالی و اجحاف در حق ورزشکاران چیزی دیگر نام ندارد نمی

هـایـی کـه  ُکشی در ورزش و آسیب دانست. روا داشتن تبعیض جنسیتی و حق
شـونـد، در  خصوص ورزشکاران زن وارد مـی لحاظ درآمد به ورزشکاران و به به

انـدوز سـپـاه پـاسـداران پـدیـد  مدیریت و کنترل همین سرداران فاسد و  مال
تواند منکر وجود تبعیض جـنـسـیـتـی در ورزش  کس نمی اند. امروز هیچ آمده

های ورزش ووشوی  ُکشی در مورد خواهران منصوریان، ستاره کشور شود. حق
عدالتی و تبعیض در جامعۀ  ورزشی کشور است.  این دو  ای از بی ایران، نشانه

خواهر ورزشکار از سوی کمیته انضباطی فدراسیون  ووشو ایران به "اقـدامـات 
ضد منافع ملی" متهم شدند. یگانه جرم نا بخشودنی این  دو زن قهرمان دفاع 

ورزشی خود و دیگر ورزشکاران بوده است. مـورد خـواهـران  -از حقوق صنفی
منصوریان تنها موردی نیست که با اعمال نفوذ بر فدراسیون، به تـبـعـیـض و 

بازان کشورمان هم نـاگـوار اسـت.  شود.  وضعیت شطرنج کشی منجر می حق
عبارتی انتصابات در کمیته ملی المپیک نـیـز  برانگیز انتخابات یا به شیوه بحث

با اعتراض کارشناسان، ورزشکاران،  و مربیان روبرو است. حال با سلطٔه  ایـن 
 شرایط بر عرصه ورزش کشور چه باید کرد؟

شان باید  دهد که ورزشکاران  نیز  برای تأمین حقوق صنفی تجربه نشان می
از حق ایجاد تشکل مستقل خودشان یعنی سندیکای ورزشکاران و کـارکـنـان 
تربیت بدنی برخوردار شوند. آیا وقت آن نرسیده است که ورزشکارن نیز در راه 
ایجاد تشکل سندیکایی مستقل خودشان اقدام کنند؟ درصورت بـرپـا شـدن 
سندیکای ورزشکاران و کارکنان تربیت بدنی این سازمان مسـتـقـل صـنـفـی 

تواند از منافع ورزشکاران، کارکنان، زحمتکشان، و  مربیان  عرصـه ورزش  می
شان و هـمـچـنـیـن  های اقتصادی و معیشتی آنان با آسیب کشور در رویارویی 

 شان با تبعیض، فساد، و نفوذ دالالن ورزشی دفاع کند. مقابله
 

سهمیه مرزنشینان" به نود هزار "خانوار" ساکن در مرزهای آذربایـجـان غـربـی 
عبارت دیگر، در شرایطی که خـط فـقـر در مـنـاطـق مـرزی  توصیف کرد. به

میلیون تومان در ماه است، پرداخت ماهـیـانـه صـد  ۵کشورمان حداقل حدود 
امـنـیـتـی  بـا "هـدف -گفته این مقام سـیـاسـی به  هزار تومان به هر "خانواده"

گیرد" و "افرادی که بدون توجه به قـوانـیـن... از  جلوگیری از کولبری انجام می
کنند، مترددین [رفت و آمد کنندگان] غیرمجاز هستند که برای  مرزها عبور می

بـار از  ای تازه و اسـف حفظ امنیت باید با این افراد برخورد شود." [!]. در نمونه
 ٩٩اصطالح "مترددین"، سه جوان کولبر در هفته دوم شهریـورمـاه  برخود با به

قتل رسیدند. یـکـی  وسیله نیروهای امنیتی رژیم به در منطقه مرزی سردشت به
خاطر تـأمـیـن  سالگی به ١٣ساله و متأهل بود که از  ٢٧از این کولبران جوانی 

عـلـت بـیـکـاری  کرده است. کولبری شغل نیست اما به معاش خانواده کولبری 
میلیونی زحمتکشان به جوانان ُکرد کشورمان تحمیل شده اسـت. در چـنـیـن 
وضعیت نابهنجاری از اداره امور کشور، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون 

شهریورماه،  گفت: "عمده مشکالت مـرزنشـیـنـان بـه  ١٧به خبرگزاری ایسنا، 
تخصیص بودجه خاص و هزینه از سوی دولت نیاز ندارد." [!]. راه خاتمه دادن 

ویژه جوانان ُکـرد،  به بیکاری و کشتار زحمتکشان مناطق مرزی غرب کشور به
های تعدیل ساختـاری رژیـم فـاسـد  ای پیگیر برای پایان دادن به برنامه مبارزه
 ست.  والیی ا

 ادامۀ بیکاری و فقر ...
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های مختلف صنعتی و خدماتی اسـتـان ِکـِبـک  کارگران و کارکنان رشته
شوند. کـارکـنـان بـخـش  کانادا در دوران دشوار کنونی برای مبارزه آماده می

اکنون  های مهم در جنبش کارگری جهان هستند و هم درمان یکی از بخش
آیـد. ایـن فشـارهـا  بیشترین فشار بحران کرونا بر این زحمتکشان وارد مـی

کاری اجباری، کمبود وسایل حفاظـتـی  ها، اضافه عبارتند از: حذف مرخصی
در میان آنـان.  ١٩ -شخصی، و وسیع بودن میزان آلودگی به ویروس کووید

-اس-های کارکنان خدمات درمانی (اف درخواست فدراسیون اتحادیه بنا به
ای که صد و ده هزار نفر از کارکنان بـخـش درمـان را  اتحادیه -اس)-اس

آنان در شروع بحران سکوت اختیار کرده بـودنـد، حـاال  -کند نمایندگی می
و این درحالی اسـت کـه کـل بـخـش   اند شان را بلند کرده صدای اعتراض

 گردد. خدمات درمانی برای "موج دوم" این ویروس آماده می
راستی استان کبک کانادا، پیشاپیش مسئله افزایش حقوق را  دولت دست

زودی آغاز خواهد شد، چرا کـه کـارگـران  رد کرده است. ولی مبارزه قطعًا به
و آلودگی گسـتـرده  ١٩ -ارتباط بین مرگ و میر وسیع ناشی از ویروس کووید

دهند) و زیر  بین کارکنان درمانی (که یک چهارم کل مبتالیان را تشکیل می
 بینند. خوبی می فشار بودن سیستم درمان عمومی را به

اند حق مرخصی را کـه الـبـتـه  بسیاری از کارگران بخش درمان توانسته
شان در مـاه مـه  های کاری ها که بیرون از محل سری اعتراض ازطریق یک

های سالمندان بخش خصوصی (ال ترتیب داده بودند، پس بگیرند. در خانه
نفر از کارکنان با دسـتـمـزدهـای  ۵٠٠شود و  سی) موضوع تشدید می-تی-

ترین شرکت  ها که متعلق است به شرکت چارت ویل، بزرگ پایین در این خانه
ژوئیه اعتصاب را شروع کـردنـد. کـارگـران و  ١٠در استان کبک کانادا ، در 

کیو) در  -تی-های تابع فدراسیون کارگران کبک کانادا (اف اعضای اتحادیه
دالر را هـم  ١۵شان درخواست حداقل دستمزد ساعتـی  های بین خواست
ای بـا  های بزرگ پاداش پرداختی اند. در کانادا، بعضی از شرکت منظور کرده

کـنـنـد.  عنوان "پرداخت برای قهرمانان مقابله با کرونا" را دارنـد حـذف مـی
بندی گوشت با  ها است، شرکتی چندملیتی بسته مل، یکی از این شرکت ُاولی
هزار نفر شاغل در کبک کانادا. کارگران این شرکت چندملیتی که از سوی  ۴

شوند در حـال مـبـارزه بـرای  های ملی نمایندگی می کنفدراسیون اتحادیه
نـفـر بـه  ٢۵٠٠ها هستند. آنان توماری با امضای  بازپس گرفتن این پاداش

مل اعتصابـی  کارفرما ارسال کردند. سال گذشته چهارصد کارگر شرکت ُاولی
روز سازمان دادند. کارگران در مبارزه برای دستیابـی بـه  ۵٠مدت  عمومی به

 شان باکی ندارند. حقوق
منظور افزایش دستمزد در  های متعددی به مبارزه ١٩ -در ارتباط با کووید

هـای  هـای ُدالرامـا (فـروشـگـاه جریان بوده است. کارگران در فـروشـگـاه
طـور وسـیـع در  شان پس از ایـن کـه بـه ای یک دالری) در مبازره زنجیره

مـوفـقـیـت رسـیـدنـد. ایـن  مطبوعات بازتاب یافت، در حرکتی اعتصابی بـه
ها از سوی مرکز کارگران مهاجر و اتـحـادیـه کـارگـران شـاغـل در  اعتراض
ژوئـیـه کـارگـران  ١٠دهی شده بودند.  تنها در  های کارگری سازمان شرکت

عنوان "پرداخت برای قهرمانان مقابله با کـرونـا"  دالر در ساعت به ٣٫۵موفق شدند 
 افزایش دریافتی داشته باشند. 

های خانگی در آغـاز تـابسـتـان امسـال و  مربیان کودک و کارکنان مهد کودک
درست در میانه مذاکرات قراردادشان با دولت استانی، یک روز اعـتـصـاب کـردنـد. 

شوند. مـهـد  ها عمدتًا از سوی دولت استانی کبک کانادا حمایت مالی می مهدکودک
هـای  چرخد و اغلب بـا سـاعـت های خانگی با کار و زحمت این کارگران می کودک

کننـد. انـجـام اعـتـصـاب  کاری بسیار طوالنی و با دستمزدهایی بغایت کم  کار می
 شود. ای بزرگ برای جنبش فمینستی نیز محسوب می درواقع پیروزی

هایشان  بخشی مهم و اثـرگـذار از جـنـبـش  مبارزه کارگران صنعتی و اعتصاب
جویانٔه زحمتکشان در ایـن دوره اسـت. در ابـتـدای  گسترش و رزم اعتراضی رو به

تابستان امسال بیش از هزاروصد نفر کارگر بارانداز در بندر مونتریال اعتصابی چهل 
دهی کردند. صنعت کشتیـرانـی بـنـا  ساعته در میانه مذاکراتشان با کارفرما سازمان

آسیـب  ١٩ -ماهیت جهانی زنجیرٔه تأمین کاال، از شیوع و گسترش ویروس کووید به
داران و مدیران این صنعت از شـیـوع ایـن ویـروس  سرمایه جدی دیده است. کالن

شان در  منظور لغو قراردادها، کاهش مشاغل،  و همچنین تحمیل نقطه نظرهای به
 کنند. مذاکرات دستجمعی  سوِء استفاده می

ای مشـتـرک در  در تابستان امسال، چهار اتحادیه بزرگ استان کبک کانادا بیانیه
منتشر کـردنـد.  ١٩ -های مالی استان کبک در رابطه با شیوع کووید رابطه با کمک

ها را نقد کردند زیرا  در این بستٔه کمکی، به زنـان کـارگـر  درستی این کمک آنان به
ها مشترکًا ایجاد کارخانجات محـلـی بـا دخـالـت و  کمتر توجه شده است. اتحادیه

های غالب نولیبرالی و هـمـچـنـیـن بـرپـایـی  ریزی مرکزی و جدای از نسخه برنامه
جنبشی اجتماعی برای شغل مناسب، گسترش صنایع پاکیزه، و مـردود دانسـتـن 

هـا  ها، اتـحـادیـه نقش ستمگرانه بخش خصوصی را خواستار گردیدند. عالوه بر این
هـای  های پرداختی و حمایـت مـالـی شـرکـت تر بر هزینه هایی دقیق ِاعمال کنترل

هایی که در بازار بورس سهام خود را بازخرید کـرده و  خصوص شرکت به -خصوصی
 خواستار هستند. -گریزند از پرداخت مالیات می

انـد. آنـان  های کارگری بر پایه یک خواست حداقلی متـحـد شـده درواقع اتحادیه
شـان  کنند که قطعًا با هشتصد کلمه بیانیه مشـتـرک ها کارگر را نمایندگی می میلیون
که تورم به بحرانی عمیق تبدیل گشته و کـارگـران عـلـیـه  شدنی نیست. وقتی بیان

که ما به این امر مرگ هـزاران نـفـر  کنند. وقتی کاهش دستمزد و بیکاری مبارزه می
و وحشت از وقوع و گسترش موج دوم آن را اضـافـه کـنـیـم،  ١٩ -علت کووید به

توانند آرام بمـانـنـد و مـحـلـی  های کاری نمی عادالنه خواهد بود که بگوییم محیط
آمیز برای انباشت سرمایه باشند.  [برگرفته از سایت حزب کمونیسـت کـانـادا،  صلح

 ]. ٢٠٢٠ژوئیه  ١٨/ ١٣٩٩تیرماه  ٢٨نشریه "صدای مردم"، 
http://peoplesvoice.ca/2020/07/18/quebec-labour-fighting

-back-for-a-peoples-recovery/ 
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