
های کارگری به نماینـدگـی  فدراسیون جهانی سندیکا
از سوی صدوپنج میلیون کارگر عضو آن از پـنـج قـاره 

شـادبـاش  ٢٠٢٠جهان، روز جهانی معلم را در سـال 
گوید. در وضعیت شیوع ویروس کرونا، آمـوزگـاران و  می

مراتب بیش از گذشته روبرو  آموزان با مشکالتی به دانش
انـد: آمـوزش از راه دور، کـمـبـود  هستند از آن جمله

امکانات حفاظـتـی در مـدارس، کـمـبـود امـکـانـات 
 ۴های درس. هر ساله در  عفونی مناسب مدارس و نداشتن مدارسی با تعداد محدود شاگردان در کالس ضد

ای) [سـازمـان هـمـکـار –اس –آی  -های فرهنگیـان (اف فدراسیون جهانی اتحادیه ١مهرماه ١٣اکتبر/
الـمـلـلـی بـا  های کارگری] روز جهانی معلم را در حکم روز اعتراض در سطح بیـن فدراسیون جهانی سندیکا

های کارگری در سطح   کند. در روز جهانی معلم، جنبش سندیکا ای مشخص برگزار می های مبارزاتی خواست
های آموزش همگانی رایگان و علمی، دستمزد شرافـتـمـنـدانـه بـرای مـعـلـمـان،  جهان مجددًا بر خواست

 ١٩-آموزان و والدین آنان با تمهیدات بهداشتی مناسب در قبال کـوویـد  بهداشت و حفاظت معلمان، دانش
 کند. تاکید می

 پیروز و پاینده باد مبارزات فرهنگیان
 ١٣٩٩دبیر کل فدراسیون،  فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ـ مهر ماه 

د! و د  ور  ه  ان   کار

توان با قاطعیت گفت که رژیـم والیـت  می
فقیه در چهار دهه حاکمـیـتـش، تـبـعـیـض 

طبقاتی  را به جامعه تحمیل و همراه با افکار قرون وسطایی خاص خـودش حـقـوق  -سیستماتیک جنسیتی
اسـت.  وقفه پایـمـال کـرده  های تهیدست را بی صورتی گسترده، حقوق  زنان الیه مان ازجمله، و به زنان میهن

شده از سوی مرکز مطالعات زنان، سهم مشارکت زنان در اقتصاد کشـورمـان هـنـوز بسـیـار  طبق آمار اعالم 
تر از مردان است. اعتراض به تبعیض جنسیتی و مزدی و نـاچـیـز بـودن  پایین

شدٌه مجتمع نـیـشـکـر  های منتشره، طی روزهای اخیر پس از آزادی چهار کارگر بازداشت بر اساس گزارش
کشاورزی از کار اخـراج   –کارگر این واحد صنعتی  ١۵های امنیتی  تپه، در پی توطئٌه جدید کارفرما و ارگان هفت

زمان نیروهای امنیتی و گارد ویژه در محوطٌه این مجتمع مستقر و متعاقـب آن از ورود کـارگـران  شدند. هم
 شده به کارخانه جلوگیری کردند. اخراج

هـدف  ریزی برای ایجاد فضای ارعـاب بـه اعمال فشار به فعاالن کارگری، اخراج و تهدید کارگران و برنامه
شدٌه حکـومـت جـمـهـوری اسـالمـی و  های کارگری سیاسِت شناخته تحمیل حالِت تدافعی و مهار اعتراض

هـای زرد حـکـومـتـی  های امنیتی و رهبران تشـکـل داران، ارگان نهادهای سرکوبگر آن است. کالن سرمایه
های اعتراضی کـارگـری را بـا  هماهنگ با یکدیگر برنامٌه کنترل و مهار جنبش

 ١٩-گیری بیماری کوید در گرماگرم همه
تر شدن وضعیت معیشت  و وخیم

زحمتکشان، وزارت کار بار دیگر مزد 
زدایی  ای و صنفی را همراه با مقررات منطقه

در روابط کار و قوانین تأمین اجتماعی در 
است. قرار دادن  دستورکار خود قرار داده 

این دستورکار از سوی وزارت کار که با 
واکنش مثبت و تأییدآمیز مجلس تحت 
فرمان ولی فقیه و دیگر ارکان حکومت 
جمهوری اسالمی روبرو گردیده، 

هایی چند را برای فعاالن جنبش  پرسش
است. ازجمله این  کارگری مطرح کرده 

است که به چه دلیل درچنین  ها این  پرسش
اوضاعی باز هم طرح آزادسازی مزد با 

ای و صنفی  اصطالح مزد منطقه پوشش به
گیرد؟  در اولویت وزارت کار قرار می

همچنین با کدام راهکارها و چگونه باید به 
ها برخاست؟ این پرسش  مقابله با این طرح

هایی از این دست در زمرٔه  و پرسش
محورهای 

   ١٣٩٩آبان ماه  ١٩، ٣٩شمارۀ 

باید به تبعیض و 
سرکوب مزدی در حق 
 زنان کارگر پایان داد!

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! 

از مبارزه برای تأمین 
های فوری تا  خواست

پیوند با جنبش 
همگانی ضد 
 استبدادی

 ۴ادامه  در صفحه 

 ٢ادامه  در صفحه 

 ٣ادامه  در صفحه 

حزب تودۀ ایران: اخراج 
کارگران و اعمال فشار به 

سندیکایی را  –فعاالن صنفی  
 کنیم! محکوم می

روز جھانی معلم: کارزار برای 
مزد عادالنه، امنیت شغلی، 

 سازی توقف خصوصی
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 بحث در میان مبارزان جنبش سندیکایی میهن ماست. 
هایی  ها و پوشش این نخستین بار نیست که آزادسازی مزد زیر عنوان

فریبنده از سوی دولت و در هماهنگی با اتاق بازرگانی طرح گردیده و همزمان 
های زرد حکومتی نیز در لباس "منتقد" در برابر آن  با آن حتی رهبری تشکل

شود. اما تفاوت طرح این موضوع در مقطع زمانی کنونی با  ظاهر می
فقیه در  است که امسال رژیم والیت  های گذشته در این مهم نهفته  سال

های پراکنده کارگری چنین  شدن اعتراض  شدت بحرانی و گسترده اوضاعی به
دهد. برای بررسی موشکافانه علت این  طرحی را دوباره در دستور کار قرار می

دقت  سیر رویدادهای صحنه سیاسی کشور به تصمیم در درجه نخست باید به 
های سیال  بندی های گوناگون این رویدادها را که بر صف توجه کرد، زاویه
های قدرت و ثروت اثرگذارند ارزیابی کرد، و مبارزات جنبش  مرکزها و کانون
یا  -های سیاسی  های سندیکایی حال حاضر را در بطن تحول کارگری و حرکت

تحلیل کرد. بر کسی پوشیده  -تر، مبارزه طبقاتی حاد درون جامعه بیان دقیق به
های  گیری کرونا، ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری، و تحریم نیست که همه

اند.  جویانه امپریالیستی، در مجموع، اوضاعی بسیار دشوار را پدید آورده مداخله
ای چندوجهی درصدد کاستن از  فقیه با برنامه در چنین اوضاعی رژیم والیت 
شده  رفت از آن است. طراحی مانورهای حساب شدت این وضعیت و برون
افزایی  ای معین که بتوانند از هم های اجرایی سیاسی و تدوین برنامه

های اجتماعی مخالف، ناراضی، و منتقد استبداد  ها و طبقه های الیه خواست
ها را در مجموع کنترل کنند یا  حاکم مانع  شوند و درجه برآمد نارضایتی

های امنیتی است. این  ویژه ارگان کاهش دهند، اولویت اول نظام به
های اقتصادی ضد کارگری و ضد  ها درچند گستره مانند اجرای برنامه سیاست

هدف  های مردمی به مردمی، فریب، تهدید، "ضربات پیشگیرانه" به جنبش
افکنی در جامعه مثل بازداشت   ها و هراس آن تحمیل حالت تدافعی به

های واهی  های طوالنی مدت بر پایه اتهام دگراندیشان، صادر کردن حکم
برای اعضای کانون نویسندگان، بازداشت کارگران و فعاالن سندیکایی که 

تپه شاهد  را  در بازداشت و سپس آزاد کردن چهار کارگر نیشکر هفت نمونه آن 
اساس قضایی برای اعضا و دبیران  های بی بودیم و نیز صادر کردن حکم

ها،  هایی هستند. عالوه بر این کانون صنفی معلمان ازجمله چنین سیاست
بهای  اجتماعی رژیم که  تأمین امنیت برای سرمایه به -گیری اقتصادی سمت
داری جهانی است،  سازی نیروی کار و محکم کردن پیوند با سرمایه ارزان

دارد تا در برابر زحمتکشان از سیاست  حکومت جمهوری اسالمی را بر آن می
همین دلیل است که در گرماگرم  "تهاجم بهترین دفاع است" پیروی کند. به

زدایی در اولویت این  های کنونی کشور، برنامه آزادسازی مزد و مقررات بحران
های  توان پاسخ به پرسش چنین واقعیتی می گیرد. با توجه به  حکومت قرار می

 مطرح شده در سطرهای پیشین را یافت.
برخی از مرکزهای   های کارگری و گسترش آن به تجربه برآمد نوین اعتراض

فقیه را بر آن  های اخیر، رژیم  والیت  مهم صنعتی و تولیدی راهبردی در ماه
های اعتراضی کارگران با طرح کردن  داشت که ضمن تفرقه انداختن در صف

زدایی بکوشد از تهاجمی شدن جنبش کارگری دوباره آزادسازی مزد و مقررات
های گوناگون صنعتی و خدماتی  سندیکایی مانع شده و بین کارگران رشته -

سمت ارتقای سطح  وجود آورد و از این راه حرکت به  اختالف و پراکندگی به
دهی و همبستگی را ُکند و سپس متوقف کند. طرح مزد صنفی و  سازمان
این هدف در اوضاع حساس  ای از سوی محمد شریعتمداری وزیر کار به منطقه

 است.  شده   کنونی پیش کشیده
صورت پراکنده، نشانه بارز ژرفای  های کارگری گرچه به ادامه اعتراض

نارضایتی طبقه کارگر و زحمتکشان از وضع موجود است. زحمتکشان میهن 
اند که حاضرند با وجود  چنان در فقر و تنگنای معیشتی قرار گرفته ما آن

به اعتصاب و اعتراض دست بزنند.  ١٩-گیری کوید خطرات ناشی از همه
های اقتصادی ضد مردمی استبداد حاکم  فالکت و فقر ناشی از سیاست

روی، برخالف  های کارگری است. ازاین مذهبی زمینه عینی تداوم اعتراض
ناپذیر  های ناامیدکننده که پراکندگی مبارزات کنونی را ضعفی ترمیم برخی نغمه

 ادامۀ از مبارزه برای تأمین ...

ها با همٔه  ها و کارخانه کنند، همین مبارزات در سطح کارگاه تلقی می
دهی و  توانند بستر مبارزه در جهت ارتقای سطح سازمان شان می کمبودهای

دلیل نیست که مسئوالن ریز و  همبستگی و تقویت جنبش کارگری شوند. بی
درشت جمهوری اسالمی در ترس و نگرانی از تداوم مبارزات کارگری کنترل 

طور مثال،  اصطالح قانونی خواستار هستند. به ها را از طریق مجاری به اعتراض
مهرماه، از قول مدیرکل اداره کار استان فارس گزارش داد:  ٢٧خبرگزاری ایلنا، 

بینی شده  های پیش ها و حل اختالف از طریق مکانیزم "حفظ آرامش در شرکت
در قانون کار، تنها راه رسیدگی قانونی به مطالبات کارگران است. ... از کارگران 

خواهم که اگر به مطالبات خود دست نیافتند، ازطریق  پاالیش پارسیان سپهر می
اداره کار رسیدگی به دادخواست خود را پیگیری کنند." پیش از این نیز وزیر کار 

 بود. های حل اختالف در قانون دانسته  اعتصاب کارگران را خارج از مکانیزم
درنگ که عبارتند از: دریافت  هایی ضروری و بی منظور دستیابی به خواست به
سازی، دستمزد  سان موقع دستمزد، لغو قراردادهای موقت، اجرای صحیح هم به

مساوی در برابر کار مساوی، تأمین امنیت شغلی، حق بیمه بیکاری و افزایش 
کارگیری برنامه ریزی  عادالنه مزد، یگانه راه مطمئن گسترش دادن به مبارزه و به

 شده سالح اعتصاب است. 
های فوری، پافشاری بر  منظور دست یافتن به مطالبه نقطه پیوند در مبارزات به

احیای حقوق سندیکایی و برپایی سندیکاهای مستقل در حکم سازمان پایه 
طبقاتی کارگران است. دستیابی به احیای حقوق سندیکایی روندی پرفراز و فرود 

ای  هایی متنوع از مبارزه توأم است، اما مضمون سیاسی و طبقاتی و با شکل
دهی کارگران و  حال، فراموش نباید کرد که سازمان روشن دارد. درعین
های سندیکایی اثرگذاری طبقه کارگر و زحمتکشان فکری  زحمتکشان در تشکل

و یدی در صحنه سیاسی و همبستگی با جنبش همگانی ضداستبدادی را 
 کند.  ضمانت می

زدایی  زمان با طرح آزادسازی مزد و مقررات رژیم در هراس از این واقعیت هم
دادن  اش بر لزوم "آشتی در قوانین تأمین اجتماعی از طریق بلندگوهای تبلیغاتی

گونه تبلیغات نگرانی حاکمیت از  ورزد. این سیاستمداران با کارگران" اصرار می
سندیکایی درصورت پیوند با جنبش  -توان، اثرگذاری، و ظرفیت جنبش کارگری

 دهد.  روشنی تمام نشان می ضد دیکتاتوری را به
های گوناگون این وظیفه را  شکل ها به اقتضای تداوم مبارزات و اعتراض

دهد که با کار خستگی  همچنان در برابر فعاالن سندیکایی و کارگری قرار می
دهی و همبستگی بکوشند. غلبه بر وجود  ناپذیر در راه ارتقای سطح سازمان

است.  های مهم دراین مقطع زمانی  ها، یکی از وظیفه ضعف در همبستگی
تشدید مبارزه، قدرت مانور و امکانات جنبش کارگری و سندیکایی را در برابر 

دهد. وظیفه مقدم در وضعیت حساس کنونی تأکید  ترفندهای رژیم افزایش می
 بر مبارزه و اتحاد عمل فراگیر است.
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 ادامۀ  باید به تبعیض و سرکوب مزدی 

افزایش زندگی از سوی زنـان  های رو به دستمزدها در قیاس با هزینه
یابد. زنان کارگر، بیش از همه مصـائـب  تر می هر روز ابعادی برجسته

ستیزانه رژیم است را  های ارتجاعی و زن تبعیض که حاصل سیاست
 شوند.  متحمل می

صورت  ، در گزارشی نوشت: "به١٣٩٩مهرماه  ٣٠خبرگزاری ایلنا، 
های زنـان کـمـتـر از  مند و در چارچوب برخی قوانین، دریافتی نظام

مـنـدی یـا فـرزنـد را  مردان است. زنان مواردی مثل حـق عـائـلـه
کارگیری زنان در مشاغلی هستیم  گیرند. ... در مواردی شاهد به نمی

عـنـوان یـک  انحای مختلف حداقلی هم نیسـت." بـه که مزد آن به
حقوقی زنان در بازار کار،  گزارش خبرگزاری ایرنا،  نمونه در زمینه بی

، گویا و تکان دهنده است؛ ایـرنـا در گـزارشـی ١٣٩٩مردادماه  ٢۶
نوشته است: "سایت دفن زباله اهواز حدود یکصدوبـیـسـت کـارگـر 
برای تفکیک زباله دارد که حدود یکصد نفر آنها را زنـان تشـکـیـل 

این سایت  دهند، زنانی که هر روز از نقاط مختلف شهر، خود را به می
هـای شـهـر درآمـدی بـرای  رسانند تا با تفکیک بخشی از زباله می

دست آورند. این کارگران چـنـد مـاه حـقـوق از  گذران زندگیشان به
پیمانکار طلب دارند." همچنین تحمیل قراردادهای مـوقـت یـکـی 

هایی است که رژیم در برابر کارگران و زحمـتـکـشـان  دیگر از چالش
قرار داده است. نداشتن امنیت شغلی و برخوردار نـبـودن از بـیـمـه 
تأمین اجتماعی کارامد که تضمین کننده دوران بازنشسـتـگـی ایـن 

هـای پـیـش روی زنـان کـارگـر  زحمتکشان باشد از دیگر معـضـل
 مان است.  میهن

اند که بیشتر زنان کارگـر شـاغـل  های رسمی حاکی از آن گزارش
کنند، یعنی قراردادهـایـی نـامشـخـص و  بدون عقد قرارداد کار می

سفیدامضا دارند و دستمزدشان از دستمزدهای قانونی کمتر است و 
پـردازنـد.  صورتی نامنـظـم بـه آنـان مـی همین دستمزدها را هم به

زمـان بـا خـواسـت افـزایـش  همچنین زنان کارگر و زحمتکش هم
دستمزد و لغو قراردادهای موقت و سـفـیـدامضـا خـواهـان حـذف 

درصـد  ٨۵های خصوصی نیز هستنـد کـه بـه حـدود  مهدکودک
از آنـجـا کـه تـعـداد   انـد. هـای کـل کشـور رسـیـده مهـدکـودک
اند، آن گروه از زنـان کـارگـر بـعـد از  های دولتی اندک مهدکودک

ماهه طبق قانون کار در اختیار دارند و  ۶بارداری تنها یک مرخصی 
شان را در یکی از ایـن  ترک کار بدهند یا فرزندان سپس یا باید تن به

عـالوه، در عـرصـه  نام کـنـنـد. بـه های خصوصی ثبت مهدکودک
بـافـی نـحـؤه پـرداخـت  ویژه در فـرش دستی کشورمان و به صنایع

 بار است.  شدت رقت دستمزدها و شرایط کار به
بافی که شمار بزرگی  ویژه در فرش دستی به نرخ استثمار در صنایع
بـاف  کارند بسیار باال است. زنان کارگر فرش از زنان در آن مشغول به

رسد که از ایـن تـعـداد  حدود یک میلیون نفر می درکل تعدادشان به
هزار نفرشان زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارنـد.  ٣٢٠تنها 

گاهی استوار برای  از آنجا که استبداد مذهبی حاکم بر کشور ما تکیه
خـوران اسـت، زحـمـتـکـشـان   داران، دالالن، و رانت سرمایه کالن
ویژه زنان زحمتکش از حقوق قانونی محرومند با سرکـوب مـزدی  به

اند. احیای حقوق سندیکایی و حضور زنان کارگر در مـبـارزات  مواجه
 سندیکایی و سیاسی از اهمیتی جدی برخوردار است. 

کارگران و زحمتکشان زن با خواست محو کامل هرنوع تبعیض و 
خـاطـر  سازی بـه در مسیر حذف اقتصاد داللی، مخالفت باخصوصی
شـان، دریـافـت  دست یافتن به حق طبیعی تضمین امنیت شـغـلـی

مندی از مزد مساوی برای کار مسـاوی،  دستمزدهایی عادالنه، بهره
دوش  داشتن حق انتخاب پوشش خویش و لغو حجاب اجباری، هـم

کارگران و زحمتکشان مرد، در جامعه و در محیـط کـار،  بـا رژیـم 
شـان مـبـارزه کـرده و  هـای منظور تحقـق خـواسـت والیت فقیه به

 کنند. می

 اعتراض پرستاران ادامه دارد:
 از حقوق پرستاران حمایت کنیم!

مـان  ماه، مطابق آمار رسمی تعداد روزانٔه ابـتـالی هـمـوطـنـان در هفته دوم آبان
هزار تن رسید و تعداد جانباختگان نیز از چهارصد تن فراتر  ٨بیماری کرونا به حدود  به

عالوه، تلفات ناشی از  دهد. به رفت. فاجعٔه کنونی آشکارا ناکارامدی رژیم را نشان می
هـای نـاشـی از اجـرای سـیـاسـت تـعـدیـل سـاخـتـاری،  عدالتـی کرونا نتیجٔه بی

کشی از زحمتکشان بخش بهداشـت  سازی بهداشت و درمان مردم، و بهره خصوصی
 های اخیر است. های دهه ویژه پرستاران در سال کشور به

مهرماه اجـرای  ۵اندازی کارزاری در فضای مجازی، روز  پرستاران کشورمان با راه
گذاری خدمات پرستاری" بعد از سپری شدن "سیزده سال [از] تصویب"  "قانون تعرفه

مهرماه  هم  پرستاران شرکتی و کارکنان حوزه بهداشت  ١٣آن را خواستار شدند و روز 
در اعتراض به "طوالنی شدن روند رسیدگی به تبدیل وضعیت استخـدامـی خـود" و 

هایی اعتـراضـی  وبودجه تجمع تأکید بر "رفع تبعیض"، مقابل مجلس و سازمان برنامه
های تأمین نیروی کار، تبدیل وضعیت پرستـاران  برگزار کردند. حذف دالالن و واسطه

شرکتی و قراردادی به استخدام دائمـی، اسـتـخـدام تـعـداد ضـرور پـرسـتـاران در 
موقع دستمزد، افزایش حقوق، پرداخت عادالنـه کـارانـه و  ها، پرداخت به بیمارستان

وری نیروی کـار،  العاده ویژه پرستاری"، اجرای قانون بهره اضافه کاری، پرداخت "فوق
های عمده پرستاران کشورمان است. رئـیـس سـازمـان  ها، ازجمله خواست و جز این
 ٩٨های  اند که مجموعًا در سال وبودجه و مسئوالن وزارت بهداشت ادعا کرده برنامه

میلیارد تومان برای تأمین بودجه معوقات کارانه کادر درمـان"  ۵٠٠هزار و  ١١، "٩٩و 
، بـا ٩٩مـاه  آبـان ١٠وگویی با ایلنا،  اند. دبیرکل خانه پرستار در گفت اختصاص داده

درصِد بار کرونا" روی دوش پرستاران است و معوقه هر پـرسـتـار  ٨٠اشاره به اینکه  "
های پرداخت شده به پرستـاران از بـودجـه  ماه، و کارانه ١٠مدت  طور متوسط" به "به

 ١١هزار تومان" هستند، افـزود: " ١۵٠هزار تومان و  ١٠٠هزار تومان،  ۵٠فوق را "
درصـد از  ٧٠هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات، عدد کمـی نـیـسـت. ... 

رسـد.  گیرند به پزشکان عضو هیأت علمی مـی ای که برای این کار در نظر می بودجه
درصد [آن] است." دبیرکل خانه پرستار با تأکیـد بـر  ١٠... سهم پرستاران... کمتر از 

صفر کاهش یافته است،  اینکه "چند سال متمادی" است استخدام پرستاران جدید به
 ٢۵دلیل ابتال به کرونا"، مبـتـال بـودن "بـیـش از  پرستار به ۶٠باختن "بیش از  جان

هزار پرستار در مرخصی استعالجی و انصـراف از  ۶درصد" پرستاران به کرونا، "وجود 
وفقه" پرستاران، و مـهـاجـرت  روزی و بی های شبانه کار هزاران پرستار دیگر"، "شیفت

"هزاران" پرستار دیگر را دلیل  "مرگ تعداد بیشتری از بیماران مبتال به کرونا و مـرگ 
ماه، شریعتمداری، وزیـر کـار، از اسـتـخـدام کـادر  پرستاران" دانست. روز اول آبان

های بیمـارسـتـانـی" بـه  نسبت تخت پرستاری و افزایش "ضریب اشتغال پرستاران به
پرسـتـار بـرای هـر  ١٠رغم میانگین "میانگین استانداردهای جهانی" سخن گفت. به

هزار نفر در اتحادیه اروپا، دبیرکل خانه پرستار تعداد پرستاران الزم برای هر هزار نفـر 
پرستار" عنوان کرد و گفت: "در ایران پـیـش از گسـتـرش  ٣به صورت استاندارد را "

 ١٫٣و  ١٫٢ازای هر هزار نفر] وجود داشت. ... این رقم بـه  پرستار [به ١٫۵کرونا، 
شـان از  رسیده است." رژیم والیی حقوق این کارکنان حوزه درمـان را در اسـتـفـاده

آور و اجـرای قـانـون ارتـقـای  بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان
کند. اجرای سه دهه سیاست تعدیل سـاخـتـاری از سـوی  وری شدیدًا نقض می بهره

خصوص شدید کردن اجرای آن در بخش درمـان، عـلـت اصـلـی شـرایـط  رژیم، به
 بار بیماری کرونا است.  بحرانی کنونی و گسترش فاجعه
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کنگرٔه سندیکاهای کارگری آفریقای جنوبی (کوساتو) درودهای پر شـور  
خود را به هزاران کارگری که به اعتصاب سراسری در کشور پیوستند تقـدیـم 

کند. ما درکل از شرکت وسیع کارگران و رفتار عالی آنان در طـول مـدت  می
اش  اعتصاب بسیار خرسندیم. کنفدراسیون بار دیگر بر یکی از اصول بنیادی

یعنی متحد کردن طبقه کارگر، صحه گذاشت. ما همچنان در مقام نیـرویـی 
های جـنـبـش کـارگـری و  تغییر دهنده باقی خواهیم ماند. از تمامی گردان

های مردمی که از این اعتصاب پشتیانی و حمایـت کـردنـد تشـکـر  سازمان
کنیم. اتحاد کارگران و زحمتکشان در کلیت خود مهم اسـت، چـرا کـه  می

مبارزاتی سخت و دشوار در پیش رو داریم. فـقـط بـا جـنـبـش کـارگـری و 
هـای  نشیـنـی توان منافع زحمتکشان را تأمین و عقب سندیکایی قدرتمند می

گذشته را جبران کرد. ما معتقدیم مبارزات کارخانه محور، یـعـنـی مـبـارزات 
 توان از مبارزات اجتماعی و سیاسی جدا کرد. کارگران را نمی

کوستاو و سندیکاهای همکار برای عقب رانـدن فشـارهـای دولـتـی در 
های خود را دوچندان خواهند کرد.  ایـن فـقـط آغـاز  های آینده تالش ماه

نشینی کرد. آمار بـیـکـاری  مبارزات طوالنی ما است. در این پیکار نباید عقب
بسیار هشدار دهنده است و باید فرصت طلبان را (که هم در دولـت و هـم 

ای  را نباید بهـانـه ١٩بینیم) عقب برانیم. ویروس کووید  بخش خصوصی می
برای کاهش مشاغل و نابودی زندگی مردم قرار دهند. ما اجازه نخواهیم داد 
به نام مکانیزاسیون، خودکار کردن خط تولید، امنیت شغلی کارگران را نابـود 

هـای  کنند. ما جز مبارزه و فشار به دولت برای تغییر بودجه و اتخاذ سیـاسـت
سی") برای ایـجـاد  -ان -مالی مطابق برنامه کنگره ملی افریقای جنوبی ("ا

سی" مبتنی  -ان-شغل، راه دیگری نداریم. ما همچنین اجرای درخواست "ا
هـای ضـد فسـاد و  بر "اطمینان پیدا کردن از کـارایـی مـؤثـر زیـرسـاخـت

هـای فـاسـد،  عالؤه سیستم افشاگر فساد، تحـریـم شـرکـت گیری، به رشوه
کارگیری قوانین برای افشای بخش خصوصی فاسد و اقدام سریع عـلـیـه  به

 هرنوع فساد و رشوه در بخش عمومی و خدماتی" را خواهانیم.  

سیزوه پامال (سخنگوی ملی کوستاو)، سایت کنگـرٔه سـنـدیـکـاهـای کـارگـری 
 ١٣٩٩مهرماه  ١٧آفریقای جنوبی ـ 

http://mediadon.co.za/2020/10/08/cosatu-post-national-
strike-statement/ 

/ ٢٠٢٠توضیح: اعتصاب سراسری در آفریقای جنوبی در اواخر ماه سـپـتـامـبـر 
اوائل مهرماه با فراخوان کوساتو و حمایت شمـاری از سـنـدیـکـاهـای کـارگـری و 

هـای اقـتـصـادی  نیروهای سیاسی در شهرهای مختلف در اعتراض به سـیـاسـت
سازی، خروج سرمایه از کشور، و فساد مالی با موفقیت برگزار شـد.  دولت، خصوصی

 است.  بیانیٔه کوساتو پس از این اعتصاب سراسری صادر شده

دهی،  سازمان
 همبستگی، اعتصاب

بیانیه "کوساتو" 
پیرامون اعتصاب 

سراسری در آفریقای 
 جنوبی  

کشانـدن مـبـارزات  انحراف موازات تالش برای نفوذ و به افکنی به جوسازی و هراس
افـکـنـی  اند. ایجاد تفرقه، جـوسـازی و هـراس مورد اجرا گذاشته جاری تدوین و به

سـنـدیـکـایـی بـرضـد   –گیرد که مبارزٌه جنبش کارگری  هدفمند برای آن صورت می
شود. استـبـداد  انحراف کشیده سازی به برنامٌه تعدیل ساختاری با محوریِت خصوصی

برنامـٌه  ها به کوشد اعتصاب و اعتراض ها کوشیده و می حاکم مذهبی با انواع نیرنگ
” نـتـیـجـه بـی“ و ”  فایده بی“ ، ” ثمر بی“ های کارگر امری  سازی را برای توده خصوصی

هـا و نـظـایـر آنـهـا در  جـمـعـه جلوه دهد. مانور برخی از نمایندگان مجلس، امـام
تپه بخشی از راهبرِد کـلـی  های کارگران مجتمع هفت اصطالح حمایت از خواست به

ها صـرفـًا در راسـتـای مـنـافـع  گونه نمایش رژیم برای مهار اعتراضات است. این
خواران بوده و منافع زحمتکشان را درنظر ندارد. بایـد بـا  های حکومتی و رانت جناح

های امنیتی را افشا و خـنـثـی نـمـود.  فقیه و ارگان هوشیاری ترفندهای رژیم والیت
های نامتناسب با ظرفیِت جـنـبـش کـارگـری و مـغـایـر بـا  پرهیز از تفرقه و اقدام

های کارگر از وظایف اصلی فعاالن سندیـکـایـی درایـن لـحـظـٌه  های توده خواسته
 حساس است.

سـازی،  های مشخص مانند توقف خصـوصـی مبارزٌه اعتراضی کارگران با خواسته
تپه و هپکو به پوشش بخش دولتـی،  بازگشت واحدهای بزرگ صنعتی همانند هفت

ها، تامین امنیت شغلی، مزد عادالنه و احیای حـقـوق  خواران و دالل ید از رانت خلع
است که این جنبـش  سندیکایی همچنان در سراسر کشور ادامه دارد. نکتٌه مهم این

با حفظ استقالل عمل طبقاتی خود در چارچوب منافع و مصالح جنبش هـمـگـانـی 
ضددیکتاتوری قرارداشته و باید دراین راستا تقویت گردد. رژیم والیت فقیه با تهدیـد، 

هر شکل ممکن مانع از پـیـونـد  کوشد به مانورهای فریبکارانه، ارعاب و سرکوب می
جنبش اعتراضی زحمتکشان با مبارزاِت سراسری ضداستبداد والیی شود. بنابـرایـن 

انـزوا  های امـنـیـتـی بـرای بـه های رنگارنگ ارگان ضمن تشدیِد مبارزه باید توطئه
ــراض ــت ــدن اع ــان ــود. کش ــم ــی ن ــث ــن ــه خ ــان ــع ــاط ــری را ق ــارگ ــای ک  ه

هـا  حق طبقه کارگر و زحمتکشان در همٌه واحدهـا و کـارخـانـه حزب ما از مبارزٌه به
تپه با قاطعیت حمایت کرده و اخراج کارگـران، تـهـدیـد  ازجمله مجتمع نیشکر هفت

کند. قول بازگشـت  شدت محکوم می فعاالن سندیکایی و ایجاد فضای وحشت را به
شده با اخذ تعهد کتبی مغایر حقوق بنیادین کار است. اعتصاب  کار کارگران اخراج به

دلیل سازماندهی یا شرکـت  توان به حق سیاسی کارگران است و هیچ کارگری را نمی
در مبارزٌه اعتصابی تهدید، اخراج یا زندانی نمود. اتـحـادعـمـل، هـمـبـسـتـگـی و 

های ضدکارگری و ضدمردمی رژیم رژیم  سازماندهی رمز کامیابی در مقابله با برنامه
 فقیه است. والیت
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