
اش با حضورر  ابراهیم رئیسی در جریان تبلیغات انتخاباتی
اش را آشکار کورده  های ضد کارگری در اتاق بازرگانی دیدگاه

های زرد حکرمتی از وزیور  برد. با این وصف رهبران تشکل
الولو   پیشنهادی او برای وزارت کار استقبال کردند. حوتو 

قبل از تأیید صوححویو  در  -وزیر پیشنهادی -عبدالملکی
اصطحح اصحح "قوانورن  مقام وزیر کار از سری متلس، ب 

ای کردن "حداقل دستمزد" کارگوران، "ایوتواد  کار"، منطق 
فرص  بیم  برای مشاغل ناقص با درآمد کمتر از مصوربو  

شررای عالی کار" )یعنی قانرنی کردن"مزد ترافقی"( را خراستار شده برد و وعدۀ "اصوححوات پواراموتوریو  
هایی ضد کارگری، چرا رهبران  ای در سازمان تأمین اجتماعی" را داده برد. با وجرد داشتن چنین دیدگاه بیم 

 هر س  تشکل زرد حکرمتی از عبدالملکی حمای  کردند؟
را ب  حوقورق کوارگوران و   عبدالملکی، با حمای  کامل رئیسی، در هفتۀ اول کار وزارتش یررشی گسترده

هایی با شبکٔ  دو سیما و خوبورگوزاری  امرال آنان در سازمان تأمین اجتماعی آغاز کرد. عبدالملکی در گفتگر
های مختلف" اصرار کرد، "موهوارت"  زدایی در "حرزه شهریررماه، عحوه بر اینک  روی مقررات ۰۰و  ۰۱ایلنا، 

های مفقردٔه زنتیرٔه ارزش" و دلیل "بخش اعظمی از مشکل بویوکواری" اعوحم  زحمتکشان را "یکی از حلق 
-داری "اسوتواد منظرر احیوای شویورۀ بورده دیگر، خراس  اتاق بازرگانی و شخص خردش ب  عبارت کرد. ب 

 ۴سازی کرد. در حالی ک   التحصیحن دانشگاهی را ترجی  و زمین  شاگردی" در مررد اشتغال کارگران و فارغ
میلیرن ترمانی در ماه اسو ،  ۰۱سرم خط فقر حداقل  میلیرن ترمان دریافتی کارگران در بهترین حال  ی 

دهود و  جای ترمیم دستمزد کارگران پیشنهاد فانتزی "کنترل تررم برای بهبرد معیشو " موی عبدالملکی ب 
راحتی افزایوش  تران ب  گفتۀ او: "دستمزد را نمی اش صرفًا "آسیب" دیدن کارفرمایان اس  چرن بنا ب  نگرانی

های کارفرمایان همین حقرق و دستمزد اس " ]![. فورشویود یوزدانوی،  ترجهی از هزین  داد... بخش قابل
گسیختۀ موحوصور ت  ترین مرانع ترلید را عحوه بر واردات لگام کارشناس حرزه رفاه و تأمین اجتماعی، مهم

 ۰۱مشاب  ترلید داخلی، "ناکارآمدی مدیری  در حرزه صنایع" و "تأمین مالی" دانس  و ب  خبرگزاری ایولونوا، 
های صنعتوی موا چویوزی  های فعالی  کل هزین   های بیم  نیروی کار نسب  ب  شهریررماه، گف : "هزین 

هوزار  ۰۱درصد اس ." یزدانی در ادام  گف : "تأمین اجتماعی برای پرداخ  تعهدات خرد با ی  ۳کمتر از 
زدایی  ها" برای "مانع در شرایطی "تعامل بین وزارتخان   میلیارد ترمان از بان  قرض گرفت  اس ." عبدالملکی

کند ک  رژیم فاسد و یی بدهی کحنش ب  سازمان تأمین اجوتومواعوی را  از ترلید" را "حائز اهمی " اعحم می
بدین ترتیب هدف این عنصر ارتتاعی در  کند و سازمان را در وضعیتی بحرانی قرار داده اس .  پرداخ  نمی

هفتۀ اول وزارتش نابرد کردن سازمان تأمین اجتماعی اس . این ک  رهوبوران 
ای" در ساختمان وزارت کار دارند ی  واقعی   های زرد حکرمتی "حتره تشکل

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

اخبار ناگراری ک  در تابستان امسال در صودر 
خبرها دربارٔه وضع بوهوداشو  و درموان موردم 

اند عبارتند از: سیر صعردی شموار  مان برده میهن
مبتحیان ب  ویروس کرونا، افزایش توعوداد جوان 

ها، نگرانی از احتمال شروع مرج شوشوم  باختگان در اثر ابتح ب  این ویروس، تکمیل شدن ظرفی  بیمارستان
ها، کمبرد دارو و رونق  هم  گیری، بستری و تح  مراقب  قرار گرفتن بسیاری از کارکنان شاغل در بیمارستان

تور،  چکانی واکسن، و از هومو  موهوم بازار سیاه دارو، ناکارآمدی مسئر ن کشرر در مهار کرونا، تزریق قطره
خستگی و فرسردگی کادر پزشکی و پرستاری و کمبرد کادر پرستاری در سطح تمام کشرر! تومواموی مودیوران 

ها، بدون استثنا، دربارٔه فروپاشی کادر درمان، نظام سحم  و بخش درمان ک  در مرز شکنونودگوی  بیمارستان
 اند. قرار دارند هشدار داده

گیری گسترش ابتحی ب  ویروس کرونا در کشورر،  طرر ک  در آغاز هم  همان

خیز بنیادهای انگلی برای دستبرد به 
 منافع کارگران و زحمتکشان

انتشار فهرس  وزیران پیشنهادی ابراهیم 
این  رئیسی و سپس رأی اعتماد متلس ب 

وزیران نقط  آغاز فعالی  رسمی دول  
هایی اس  ک  ازسری  سیزدهم و اجرای برنام 

اس .  فقی  تا کنرن ارائ  شده  برگماردگان ولی
های  پیشین  وزیران و برنام  نگاهی حتی گذرا ب 

آنان گریای تسلط تام و تمام بنیادهای انگلی و 
خرار  اقتصادی ران  -های سیاسی بندی گروه

اس  ک   بر این کابین  اس . همچنین گفتنی
برخحف تبلیغات دوران انتخابات، دول  رئیسی 
فراجناحی نیس  و کشمکش میان 

های حاکم ازهمان لحظ  معرفی  بندی گروه
وزیران و گرفتن رأی اعتماد تشدید شد و 

خراهی مرتتعان آشکار گردید. معاون اول  سهم
رئیس جمهرر ک  شخصًا مررد اعتماد علی 

ای اس  و شماری دیگر از اعضای  خامن 
اند و  دول  گماشتگان بنیادهای انگلی برده

ای از اعمال و اجرای  شان سیاه  کارنام 
های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  برنام 

گرایان  اس . ازاین روی، آغاز  شدت واپس ب 
فعالی  دول  رئیسی پس از رأی اعتماد 

هم در اوضاع بحرانی کنرنی، نسب   متلس آن
ویژه  های مردم ب  ب  آینده کشرر و حقرق ترده

طبق  کارگر و 

 ۰۰۵۵شهریور ماه  ۲۲، ۰۵شمارۀ 

 درنگ پرستاران: خواست بی
امنیت شغلی، افزایش 

دستمزد، و واکسیناسیون 
 همگانی و رایگان

دهِی مبارزٔه منسجم و سراسرِی کارگران و زحمتکشان بر ضِد  سوی سازمان پیش به
عدالتی، محرومیت، سرکوِب حقوق صنفِی و برای تشکیل سندیکاهای  ظلم، بی

 مستقل کارگری !

با تشدید مبارزه و 
اتحادعمل فراگیر با 

های دولت رئیسی  سیاست
 مقابله کنیم!

 ۲ادامه  در صفحه 

 ۳ادامه  در صفحه 

های زرد  چرا رهبران تشکل
حکومتی از وزیر جدید کار 

 حمایت کردند؟

 ۳ادامه  در صفحه 



۰۰۵۵شهریور  ۲۲دوشنبه    ۲   ۰۵شمارۀ  

 اس . زحمتکشان مرجی از نگرانی را برانگیخت  
وزیران پیشنهادی،   دلیل نبرد ک  در آستان  دادن رأی اعتماد متلس ب  بی

هایی از صاحبان ثروت و  روزنام  "جهان صنع " ک  آراء و نظرات بخش
دهد، با ابراز  دار کشرر را بازتاب می هایی معین از طبق  سرمای  سرمای  و  ی 

نژاد!؟" مطرح کرده و با  نگرانی پرسشی را با این عنران: "تکرار دول  احمدی
اشاره ب  اسامی وزیران، ازجمل  نرش : "اسامی آشنایی وجرددارد ک  در دول  

همین منظرر برخی این دول   اند. ب  نژاد نیز سم  داشت  و فعال برده احمدی
دانند و با نگاهی ب   نژاد می های نهم و دهم احمدی رو و ادام  دول  را دنبال 

تران ب  صراح  این ادعا را تأیید کرد" ]روزنام  جهان  های فرق می گزین 
برخی  هایی تنها محدود ب  [. چنین واکنش۰۴۱۱مرداد ماه  ۱۴صنع ، 

حال جامع   های میان  گران و قشر فرقانی  ی  صاحبان سرمای  و صنع 
دستان جامع  و در رأس آنان کارگران و  شرد، بلک  تهی محدود نمی

دول   تنها با تلخی و نگرانی بسیار بلک  با خشم و انزجار ب   زحمتکشان نیز ن 
نگرند. حت   اش می شده های تا کنرن انتشار و اعحم  رئیسی و برنام 

ترین عضر هیئ  دول  نام  عنران جران عبدالملکی، وزیر کار، ک  از او ب 
های بسیار خطرناک کارگرستیز و از طراحان  برند، یکی از چهره می

پرورده هیئ   ای اس . عبدالملکی دس  ای و خیری  های صدق  سیاس 
دهد در مسائل  فقی  اس . برنام  و کارنام  او نشان می مؤتلف  و برگمارده ولی 

خطیر مانند روابط کارگر و کارفرما صرفًا ازنقط  نظر "ترافق و تراضی" شرعی 
های خرد در متلس بر  کند. او هنگام معرفی برنام  مرضرع را ارزیابی می

های کنرنی نظیر بیکاری و  "الگری اشتغال کمیت  امداد" برای رفع معضل
فشرد. عبدالملکی در مهرماه سال گذشت  از سری  امنی  شغلی کارگران پای 

عنران یکی از اعضای هیئ  امنای کمیت  امداد منصرب شد. او  فقی  ب  ولی 
های او با اتاق  اس . ارتباط معاون اشتغال کمیت  امداد برده  ۰۳۳۱از سال 

نیس . عبدالملکی   بازرگانی و چند مؤسس  خیری  حکرمتی بر کسی پرشیده
حسین اصفهان دارد. این همان  روابطی تنگاتنگ با مؤسس  نذر اشتغال امام

خراری اس  ک  طی دو سال گذشت  فعالی  پر تب و  خیری  حکرمتی ران 
براین،   اس . عحوه تابی برای حذف قانرن کار و رواج مزد ترافقی داشت  

عبدالملکی از طریق اتاق بارزگانی تبریز با مؤسس  خیرین سحم  آذربایتان 
اش از مروجان آزادسازی  رابط  دارد. این خیری  نیز مانند همتای اصفهانی

دلیل نیس  ک  در برنام   ای اس . بی مزد و برقراری مزد ترافقی یا منطق 
حقرق کارگر و  ای ب   پیشنهادی او ب  متلس برای رأی اعتماد هیچ اشاره

خررد. وزیر جدید کار در گفتگری ویژٔه خبری  چشم نمی حقرق بنیادین کار ب 
شهریررماه امسال، آن را منتشر کرد  ۰۱شبکٔ  دو سیما ک  خبرگزاری ایلنا، 

های آنان را  دفاع تمام عیار از کارفرمایان پرداخ  و مسئلٔ  کاهش هزین  ب 
 اولری  خرد معرفی کرد.

فایده نخراهدبرد ب  وزیر اقتصاد نیز اشاره کنیم. زیرا  درکنار وزیر جدید کار بی
این وزیران ازجمل  در مسائل مربرط ب  کارگران و زحمتکشان و در شررای 
عالی کار نقش و تأثیر دارند. وزیر اقتصاد دول  رئیسی از هراداران شناورسازی 

سازی و آزادسازی ارز اس . او عضر  سازی دول  یعنی خصرصی ارز و کرچ 
شدت  هیئ  مدیره دیدبان شفافی  و عدال  اس  ک  ی  بنیاد خصرصی ب 

گرفتن از  داری با یاری های نرلیبرالی سرمای  گرا و مدافع اجرای نسخ  واپس
ای اس . بد نیس  بدانیم بنیاد خصرصی دیدبان  ای و خیری  اقتصاد صدق 

اس  ک   الحال تأسیس شده  شفافی  و عدال  از سری احمد ترکلی معلرم
 ترضیحات زیادی نیاز نیس . های ارتتاعی این چهره ب   برای ترصیف دیدگاه

اس  ک  در آستان  فعالی  رسمی دول  و آغاز  دلیل نبرده  این ترتیب بی ب 
 -ای و احیای طرح استاد ها، مسئل  مزد ترافقی، مزد منطق  کار وزارتخان  ب 

شرد و واکنش مبارزان و فعا ن راستین  شاگردی بار دیگر مطرح می
اساس نیستند. اگر با چشم  ها بی انگیزد. این واکنش سندیکایی را برمی

اند بنگریم و در  آنچ  تاکنرن رئیسی و وزیران دولتش اعحم کرده بین ب   نکت 
گرایان ،  شدت واپس های ب  ترانیم سیمای برنام  ها نلغزیم، می سطح پدیده

شان را مشاهده کنیم. رئیسی در جلس   های ضدکارگری، و ضد ملی برنام 
مسئل  دستمزد و  ، ب ۰۴۱۱مردادماه  ۱۱ستاد هماهنگی اقتصادی دول ، 

مزد پرداخ . او اعحم کرد نرخ تررم با حقرق مردم ارتباط  -شکاف هزین 
الناس اس .  مستقیم دارد و اختحف مرجرد در این رابط  مرجب تضییع حق

این جمل  باید با دق  نگاه کنیم. دراین عبارت سخنی از مزد کارگر نیس  و  ب 
اس . دراینتا ما با  الناس و حقرق مردم در آن برجست   هایی مانند حق واژه

سرد حقرق کارگران و ترمیم دستمزد روبرو نیستیم و نباید  ای ب  گیری مرضع

فریب این نرع تبلیغات را خررد.  ادامۀ با تشدید مبارزه و اتحادعمل ...
گرن   نژاد نیز در این دول  احمدی

مرارد با سروصدای بسیار 
کرد، اما در  می  گیری مرضع

عمل اقتصاد را زیر تیغ جراحی 
کرد ک  پیامدش  آش و  ش می

فقر و فحک  گسترده کنرنی 
شده اس   سازد در حقیق  بیان روشی شناخت  برده اس . آنچ  رئیسی مطرح می

ک  در بنیادهای انگلی ازجمل  آستان قدس رضری و کمیت  امداد خمینی رواج 
دارد. عحوه بر این، ابراهیم رئیسی در جریان جلس  ستاد هماهنگی اقتصاد 

اس  ک  چند مررد آن با مرضرع حقرق  هایی را صادر کرده  دول  دستررالعمل
زحمتکشان، مطالب  و منافع طبق  کارگر ارتباطی ژرف دارد. در یکی از این 

ها در خصرص بدهی دول  ب  سازمان تأمین اجتماعی، ابراهیم  دستررالعمل
شدن" بدهی دول   های دول  بلک  فقط "شفاف پرداخ  بدهی رئیسی خراهان ن 

ب  تأمین اجتماعی برده اس . درحقیق  هیچ سخنی از میزان بدهی دول  ب  
ها درمیان  حق کارگران یعنی پرداخ  بدهی سازمان تأمین اجتماعی و مطالب  ب 

فقی  دسترالعمل دیگری نیز صادر کرده  نیس . رئیس جمهرر برگمارده ولی 
زدایی  سازی و مقررات ادام  اجرای برنام  ضدملی خصرصی اس . او با نگاهی ب   

صررت جدی در دسترر کار قرار گیرد و در  ها ب  کند: "کاهش هزین  اعحم می
کند ک  منظرر او کدام  ها بازبینی صررت گیرد." اما اشاره نمی هزین 
های مذهبی  مراکز و مؤسس   های بنیادهای انگلی؟ هزین  هاس ؟ هزین  هزین 

ها با  زمانی ابحغ دستررالعمل کاهش هزین  های دیگر؟ آیا هم حکرمتی یا هزین 
شاگردی -زمزم  اجرای مزد ترافقی، اصحح قانرن کار، و طرح دوبارٔه استاد

ای وجرد ندارد؟ آیا دول  سیزدهم دستمزد کارگران را بخشی از  رابط 
زعم عناصری مانند وزیر  ها بازبینی شده و ب  بیند ک  باید در آن هایی می هزین 

های کارفرما با تراضی طرفین کاهش  جمهرر هزین  کار و معاون اول رئیس
های  یابند؟ همین چندروز پیش برد ک  معاون رئیس جمهرر کاهش هزین 

برد. پرسش  کارگر را خراستار شده  کارفرما و حتی قطع سهم حق بیم  کارفرما ب  
های ابراهیم رئیسی درجلس   زمان با ابحغ دستررالعمل تر اینک ، چرا هم مهم

ستاد هماهنگی دول ، کمیسیرن برنام  و بردج  متلس از زبان یکی از اعضای 
های جدی دول   کند بحث حقرق و دستمزد یکی از چالش مؤثر خرد تأکید می

منظرر یررش ب  حقرق و  ای مدون ب  این ترتیب ما با برنام  شرد؟ ب  سیزدهم می
رو هستیم. با  منافع طبق  کارگر و زحمتکشان با محرری  دول  سیزدهم روب 

این پرسش پاسخ مثب  دهیم  ترانیم ب  گذش  زمان البت  ن  زمان طر نی ما می
هایی  ها و دستررالعمل های رئیسی برای کاهش هزین  ک  مفهرم دستررالعمل

سازی بستر برای  نظیر آن تا حد زیادی ب  دستمزد کارگران و کارمندان و آماده
اجرای برنامٔ  آزادسازی مزد مربرط اس . ب  فاصلٔ  اندکی پس از آغاز ب  کار وزیر 

پردازی واحدهای ترلیدی ب  سازمان تأمین اجتماعی  جدید کار طرح حذف بیم 
دقیقًا مانند الگری اشتغال کمیتٔ  امداد خمینی پیش کشیده شده اس . از 

نام استقحل سازمان تأمین اجتماعی در پی حذف مسئرلی   اکنرن ب  هم
 تضامنی دول  در قبال صندوق تأمین اجتماعی هستند.

از یاد نبریم ک  بخشی مهم از برنام  تعدیل ساختاری ک  اتفاقًا در برنام  
شده، مرضرع آزادسازی اقتصادی و   فقی  گنتانده  اقتصاد مقاومتی ولی

ها و آزادسازی مزد اس . دول  رئیسی مسئرلی   مرازات آن آزادسازی قیم  ب 
هایی  فریبی و روش انتام این وظیف  را در دوران بحرانی کنرنی با پرششی از عرام

های آینده  ای برعهده دارد. نباید تردید داش  ک  در هفت  ای و خیری  صدق 
مرازات تشدید بحران و تحش حکرم  جمهرری اسحمی همراه با هدای  ولی  ب 

ای و ترمیم رابط  با امپریالیسم در چارچرب  فقی  برای حل مناقش  هست  
سیاس  حفظ نظام، بار فشار بحران هرچ  بیشتر بردوش تهیدستان جامع  

خراهد شد. یررش و دستبرد ب  شستا و   ویژه طبق  کارگر و زحمتکشان گذاشت  ب 
تر خراهند یاف . با دول   های سازمان تأمین اجتماعی ُبعدهایی گسترده دارایی

های بنیادهای انگلی از جیب  فقی  بخشی از هزین  رئیسی و هدای  ولی 
بهای فقر  های تهیدس  جامع  پرداخ  خراهد شد. انباش  سرمای  ب  ترده

اقتصادی و اجتماعی  -شرد، و بحران سیاسی بیشتر اکثر آحاد جامع  تمام می
هم با انداختن بار گران این بحران بر دوش طبق  کارگر، زحمتکشان شهر و 

حال، ترلیدکنندگان خرد و قشرهای زیرین  روستا، دهقانان تهیدس  و میان 
حقرق کارگران ادام   تردید یررش ب  حال تدبیر خراهد شد. بی های میان   ی 

مانده حقرق  منظرر غارت باقی اکنرن باید فشارهایی بیشتر ب  خراهد یاف  و از هم
 ۳ادامه  در صفحه کارگران و زحمتکشان را منتظر باشیم. در چنین 



های زحمتکوشوان در  ها و اعتصاب با رشد و گسترش اعتراض
هوا  وپررش، و کارگران شوهورداری صنایع نف ، درمان، آمرزش

برای دستیابی ب  دستمزدهای معرق  و بر ضد تبعیض گسترده 
اعونوتوایوی و  در رژیم فاسد و یی، کارگزاران رژیم در ضمن بی

پاسخ ندادن ب  خراس  زحمتکشان، در هراس از نیروی موردم 
خاطر تضمین بقای "نظام" راه را در تشدید سرکرب و سوپوس  ب 

وپورورش" و  هوا، صودهوا "کوارنوامو  سوبوز آمورزش هوای رسوانو  ، بنا بور گوزارش بینند. برای نمرن  تبعیض می
شوان، بوا سوفور در  هوای نشدگان آزمرن استخدامی آمرزشیاران نهض  سرادآمرزی" در ادام  اعوتوراض "پذیرفت 
های توهوران، در  ها در خیابان های مختلف ب  تهران و سپری کردن شب شهریررماه از استان ۰۱تا  ۰۳روزهای 

هوای  هایی اعتراضی برپا کردند. کارنوامو  سوبوزهوا کو  در توتوموع وپرورش تتمع برابر متلس و وزارت آمرزش
های تهران سپری کوردنود کسوانوی بوردنود کو  در اموتوحوان کوتوبوی  شب را در خیابان ۳شان  ماه اردیبهش 

تور قوبورل  اند"، اما با وصف اینک  "بسیاری از مشمر ن با نمرات بسیار پوایویون وپرورش "نمره قبرلی آورده آمرزش
اند. قرار برد این آزمرن تحمیل شده با حد نصاب نومورۀ  های شفاهی رد شده اند"، کارنام  سبزها در مصاحب  شده

هوای کوار  آمرزشیار نهض  سرادآمرزی اکثرًا زنان سرپرس  خانرار با سابوقو  ۳۱۱۱، صرفًا برای حدود ۳۱قبرلی 
سال " باشد، کارگزاران رژیم با "ادغام نیروهای طرح امین و مربیان قرآنی" در آزمرن و قورار دادن حود  ۰۱تا  ۰۱" 

 ها را قبرل کردند. ها و معلمان قرآنی ، همۀ طرح امینی۱۱ها ب   نصاب نمرۀ قبرلی آن
بورانوگویوز  توحوسویون ها مبوارزۀ  بعد از سال ۰۳۳۳ماه  اردیبهش  ۰۰معاون امرر اقتصادی استاندار مرکزی روز 

منظرر بازگش  این شرک  ب  کنترل دول ، از "قطعی شودن واگوذاری  سازی و ب  کارگران هپکر بر ضد خصرصی
واگذاری سهام هپکر در اخوتویوار "سوازموان  ۰۳۳۳تیرماه  ۱۳ب  دول " خبر داد. اما دول  در روز  ٬هپکر٬شرک  

مویولویوارد  ۰۱۱۱سازی" ب  "سازمان تأمین اجتماعی" را تصریب کرد. مدیران فاسد رژیم در هپکر مبلغ  خصرصی
ترمان بدهی بانکی با  آورده بردند و قرار برد این بدهی از محل اعتبارات وزارت کار پرداخ  شرد. بابو  بودهوی 

هوا  های بانکی هپکر قفل شده بورد. بوعود از مواه میلیارد ترمانی این شرک ، چندین سال مترالی حساب ۰۱۱۱
وزیر کار از "تصریب تهاتر بدهی هپکر بو   ۰۳۳۳اسفندماه  ۴مبارزات کارگران هپکر در اراک و تهران درنهای  روز 

ها با بدهی دول  ب  سازمان تأمین اجتماعی در جلس  هیئ  دول " خبر داد. قرار برد بعد از رفوع مشوکول  بان 
 ۳گسیخت  از خارج، بنا ب  گزارش ایلنا ،  ها، ترلید در شرک  رونق بگیرد، اما با واردات لگام بدهی هپکر ب  بان 

صررت شرکتی و حتمی در  بان" ک  ب  ، "هنرز ترلید در هپکر رونق نگرفت " اس . کارگران "سیم۰۴۱۱شهریررماه 
مردادماه سال جواری، توبودیول وضوعویو   ۰۱شرک  ترزیع برق کشرر مشغرل کارند، با برگزاری کارزاری در روز 

بان پیمانکاری در خطرط گرم و سورد و در شورایوط  سیم ۱۱۱۱شان را از وزیر نیرو خراستار شدند. حدود  شغلی
 ۳هایی بوا ی  اند ک  با صعرد ب  ارتفاع ها، نخستین نیروهایی ای مانند سیل، زلزل ، ترفان، برف و جز این بحرانی

بانان پیمانی با دریاف  حداقل حقرق از "بسیاری از موزایوای  دهند. سیم متر خدمات ضروری و اضطراری ارائ  می
موردادمواه  ۱۱بوان در روز  قانرنی، عرفی و رفاهی ب  نسب  همکاران رسمی" شان محروم هستند.کارگران سیم

خراستار تشکیل "نهاد صنفی برای پیگیری مطالبات خرد شدند." این کارگران ک  زیر مسئرلی  "چونودیون   ۰۴۱۱
هاس  ک  کارگران خط گرم و سرد پیمانکاری پیگویور اجورای طورح  پیمانکار مشغرل کارند" ب  ایلنا گفتند: "سال

سطح مزدی متنرع در  ۱۱مدل قراردادی با  ۱۱آمار رسمی، در حال حاضر  شان هستند. بنا ب  بندی مشاغل طبق 
کشرر رواج دارند. از فرهنگیان تا کارگران هپکر و کارگران ترانیر خراستار لغر انراع قراردادهای مرقو  و امضوای 

 ای متحد و پیگیر باید پایان داد. کشی نظام فاسد و یی با مبارزه اند. ب  تبعیض و بهره قراردادهایی دائمی

۰۰۵۵شهریور  ۲۲دوشنبه    ۳   ۰۵شمارۀ  

های تفرق   ها و اقدام اوضاعی باید با طرح
افکنان  قاطعان  مقابل  کرد. هیچ نهادی 

تراند جایگزین سازمان سندیکایی شرد.  نمی
تراند ضرورت  همچنین هیچ شعار و طرحی نمی

احیای حقرق سندیکایی را کتمان کند. تشکیل 
جای احیای حقرق  اصطحح متمع عمرمی ب  ب 

سندیکایی و تشکل کارگران در سندیکاها چ  
بخراهیم و چ  نخراهیم، مستقیم یا غیر 

ها و پش  خط  مستقیم، حرک  در محدوده
قرمزهای رژیم و ی  فقی  در امرر و مسائل 

های  کارگری اس . جنبش کارگری و حرک 
سندیکایی در این مرحل  حساس جز تشدید 
مبارزه بر پای  اتحادعمل فراگیر و استقحل عمل 

گیری خحقان  و منطبق با ظرفی   طبقاتی و بهره
های کارگر از سحح کارآمد اعتصاب راه  ترده

صررت متحد  دیگری ندارند. باید با هم  تران ب 
گرایان ب  حقرق و منافع  مقابل  با یررش واپس ب 

طبق  کارگر برخیزیم. اتحادعمل، دوری از 
تفرق ، استقحل عمل طبقاتی، و تأکید بر احیای 
حقرق سندیکایی همراه با مبارزه متشکل، جزو 

 ناپذیر در این مرحل  حساس اس . وظیف  درنگ

زحمتکشان برای تأمین امنیت 
شغلی و تبدیل قراردادهای 

 کنند موقت به دائمی مبارزه می

گاهی از خطر جدی آن برای جان مردم -ها و مسئر ن ریزودرش  نظام مقام رسوانوی  از اطحع -با وجرد آ
ها برای کنترل آن جلرگیری کردند، برای پیشگیری و درمان آن هوم تواکونورن  دقیق و اعمال محدودی 

های مورجورد  ای در خصرص واکسن گیری خائنانٔ  علی خامن  اند. مرضع اقدامی جدی و مؤثر انتام نداده
ومیر ناشی از کرونا برده اس  و حتا در صررت ارادٔه رژیوم  ترین دلیل میزان با ی مرگ نخستین و اصلی

برای جبران مافات و اقدام ب  مهار این ویروس مرگبار از انتام آن ناتران مانود. تواوان ایون سویواسو  و 
 پردازند. اند و همچنان می ویژه پرستاران زحمتکش پرداخت  گیری را مردم و کادر درمان ب  مرضع

های رسمی کشرر، عزمی راسخ و مؤثر در مبارزه با بوحوران  های اعحم شده در رسان  با ترج  ب  گزارش
شورد. موعورقوات و  و برداشتن فشار روانی و جسمانی از دوش پرستاران زحمتکش دیده نوموی ۰۳کروید 

و تبعیض مزدی قائل شودن   اند هاس  ک  پرداخ  نشده های مالی پرسنل بهداش  کشرر ماه الزحم  حق
زمان با اعوتوراض بو  پوائویون بوردن  در بین کادر درمان نیز همچنان ادام  دارد. خراس  پرستاران، هم

شان، برطرف ساختن مشکل کمبرد نیروی پرسوتواری اسو .  دستمزدها و دریاف  نکردن معرقات مزدی
فعا ن صنفی بخش بهداش  اس . تأکید بور افوزایوش   ترین معضل کمبرد نیروی انسانی پرستاران مهم

روزه، و  ۴۱ویژه الغای کامل و قطعوی قوراردادهوای  تعداد پرستاران شاغل، حذف قراردادهای مرق  ب 
های اخویور  حق آنان اس . باید یادآور شد ک  در سال های ب  شان از جمل  خراس  پرداخ  کارانٔ  پرستاری

اکونورن  انود. هوم پرستاران ترقف خصرصی سازی بخش بهداش  و درمان کشرر را همراره خراستار بورده
انود. جوذب  پرستاران عحوه بر مبارزه با خصرصی سازی، واکسیناسیرن همگانی و رایگان را نیز خوراهوان

هوای  نیروی متخصص و کارآزمرده پرستار و کاستن از فشار جسمی و روحی وارده بر وجورد ایون انسوان
پای  و نصیح  و دعرت ب  انتام امر خویور  های بی شان با شعارها و وعده زحمتکش و تأمین امنی  شغلی

ماهیتش ن  تران آن را دارد و نو   کند حکرم  جمهرری اسحمی بنا ب  شرد. تترب  ثاب  می میسر نمی
یابی ب  افزایش دستمزد، امنی  شغلی،  های پرستاران اس . باید برای دس  مایل ب  برآورده کردن مطالب 

اعتنایی کامل یا سرکرب و بازداش  روبرو  حقی ک  تا کنرن از سری این رژیم یا با بی های ب  و دیگر خراس 
 ای منستم و با تمام نیرو همراه با اتحاد و همبستگی باید ادام  داد. اند ب  مبارزه برده

ادامۀ با تشدید مبارزه و  درنگ پرستاران: ادامۀ خواست بی

 ادامۀ  چرا رهبران تشکل های ...

طریقی رانتی دریوافو   اس . اکثر این رهبران ب 
، حسن صوادقوی، موعواون  کنند. برای نمرن  می

اصطحح "مشواور در امورر  دبیرکل خان  کارگر ب 
کارگری" وزیر سابق صم  هم برد. یا مثًح رئیس 

اصطحح "اتحادی  کارگران قراردادی و پیمانی"  ب 
شهریررماه، ارائ  "یارانو  بویومو  کوارگوران  ۸روز 

وسیلٔ  عوبودالومولوکوی را  مختص کارفرمایان" ب 
"نرعی طرح تشریقی" خراند و در مررد این طورح 

تراند طرح بسیار خربی بواشود  ب  ایسنا گف : "می
و قطعًا مررد استقبال قرار خوراهود گورفو ." در 
شرایطی ک  بازنشستگان کارگری بعد از برگوزاری 

های گستردۀ سراسوری و توحومول  ها تتمع ماه
شوان را  مستمری سازی"  اجرای دو دور "همسان

میلیرن ترمان یعنی در بهترین حالو   ۴ب  حدود 
سرم خط فوقور رسوانودنود و اکونورن بو   ب  ی 
موونووظوورر "دائوومووی" کووردن  شووان بوو  ه مووبووارز

سوازی"  یعنی درواقع موتونواسوب -سازی "همسان
مودیوره  دهونود، یو  عضور هویوئو  ادام  موی

 ۳۱های شرراهای اسحمی کار ب  ایولونوا،  کانرن
هوای کوارگوری  ، گف : "تشکول۰۴۱۱مردادماه 

کردند... موا در  مسیر این تتمعات را هدای  می
سازی کنار آمدیوم...  آن زمان در رابط  با همسان

خاطر وضع بد اقتصاد مملک  و وضعویو  بود  ب 
سازی کنار آمدیوم."  بردج  با همین مدل همسان

های زرد حکرمتوی بورای حوفوظ  رهبران تشکل
شان با تمام وزیوران کوار رژیوم "کونوار"  مرقعی 

و کنار خراهند آمود. بونوابورایون، حوفوظ   اند آمده
مرقعی  مالوی، دریوافو  رانو ، و ارتوبواط بوا 
نهادهای امونویوتوی دلویول حوموایو  رهوبوران 

ها و وزیران کار  های زرد حکرمتی از دول  تشکل
 مختلف اس .
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هوایوی جوموعوی،  سندیکای لرکرمرتیررانان آلمان پس از بحث و بوررسوی
های کارکنان را با رأی بویوش  منظرر تأمین خراس  دهی اعتصاب ب  سازمان

درصد اعضایش تصریب کرد. سندیکای رانندگان لکرمرتیر آلمان )گ.  ۳۱از 
آهن آلمان مورافوق نویوسو ، ایون  د.ل( با از هم پاشیدن و تتزی  کردن راه

کند. در ارتباط  ها هزار کارگر دفاع می اش از امنی  شغلی ده سندیکا با مبارزه
ای منتشر کرد و ضمن حمایو   با این اعتصاب حزب کمرنیس  آلمان بیانی 

از مبارزه و اعتصاب سندیکای رانندگان لکرمرتیر )گ.د.ل( بر اتحاد عومول 
جنبش سندیکایی زحمتکشان و دوری از تفورقو  توأکویود کورده اسو . در 

 هایی از این بیانی  چنین آمده اس : بخش
خراند و  سندیکای رانندگان لکرمرتیر آلمان، کارگران را ب  اعتصاب فرامی

اند. این واقع  آشوکوارا  نردوپنج درصد اعضایش با این فراخران مرافق  کرده
نشان داد ک  سندیکای رانندگان لکرمرتیر آلمان با زنان و مردان کوارگور در 

ها، حدود هفتواد درصود  آهن ارتباطی مستحکم دارد. مطابق داده بخش راه
آهن آلمان در سندیکای رانندگان لکرمرتویور  رانندگان لکرمرتیر شاغل در راه

مانند خلبانان یا کنوتورل کونونودگوان  اند. آنان  دهی شده )گ. د. ل( سازمان
انود کو  گوروهوی کورچو  در  های شغولوی ترافی  هرایی، از معدود گروه

 های بزرگ اما از مرقعیتی پرقدرت برخرردارند. شرک 
آهن آلمان با معضل جذب و استخدام کارگران جدید در  در حال حاضر راه

آهن آلمان با انتقال فشارهای  این رشت  روبرو اس . در برابر این وضعی ، راه
حق آنان بورای افوزایوش  های ب  ناشی از بحران ب  دوش کارگران با خراس 

 کند. تر مخالف  می دستمزد و ارتقای شرایط محیط کار ب  سطحی مناسب
آهن روشن شدن دلیل پرداخ   های کارگران راه ترین خراس  یکی از مهم

آهن آلمان و از این طریق پور کوردن  مدیره راه های نترمی ب   هیئ  حقرق
وجورد  ها و ب  آهن آلمان مسئرل این رسرایی مدیره راه شان اس . هیئ  جیب

داران و  آوردن شکافی عظیم در پرداخو  دسوتوموزدهوا اسو . سورموایو 
آهن و دول  آلمان پنج سال پس از سپری شدن زمان قانورن  داران راه سهام

کنند. در گذشت  و پیوش از اجورای  مذاکرات جمعی دوباره ب  آن استناد می

این قانرن کذایی امکان مذاکره و امضای قراردادهای مزدی با سندیوکواهوا وجورد 
اعتنایی ب  سندیکواهوای کوارگوری درواقوع  آهن آلمان با بی مدیره راه داش . هیئ 

 دهد. آهن نشان می داران راه خردش را همچرن کارگزار سهام
آهن آلمان در کنار حزب سبز آلموان دو حوزب  وخام  کشاندن وضعی  راه در ب 

آهون مولوی و  هوا راه دمکرات و دمکرات مسیحی مسئرل هستند، زیرا آن سرسیال
و آن را در اخوتویوار یو   ۰۳۰۳/ ۰۳۳۴دولتی آلمان را خصرصی کردند و از سال 

دموکورات بوا  های دمکرات مسیحوی و سورسویوال شرک  سهامی گذاشتند. حزب
افوکون تورانسوتونود بویون  استفاده از " قانرن مذاکرات جمعی" در حکم ابزاری نفاق

خراهند با این اقدام در این عرصو  توتوربو   ها می کارگران تفرق  بیندازند. اکنرن آن
آهون؟ ایون دقویوقوًا  گریند کتا بهتر از صنع  راه بیشتری کسب کنند و ب  خرد می

همان اتفاق ناگراری اس  ک  قبًح منتقدان "قانرن مذاکرات جمعی " در موررد آن 
 دادند. هشدار می

ونقل" )"ای. و. گ"( و "سونودیوکوای  آهن و حمل ضرورت تام دارد ک  "اتحادی  راه
رانندگان لکرمرتیر آلمان" )"گ. د. ل"( با همدیگر تبوادل اطوحعوات کونونود و از 
اختحف انداختن و ایتاد شکاف بین طبق  کارگر مانع شرند. این امر مهم را فقط بوا 

پویوش  تران بو  ها بر سر راه طبق  کارگر می همبستگی و مانع شدن از تعمیق چالش
برد. ما خراهان از میان برداشت  شدن "قانرن مذاکرات جمعوی" هسوتویوم. قوانورن 

هوا و  این معنا اس  ک  برای هم  کارگرانی ک  در شواخو  مذاکرات جمعی آلمان ب 
های مختلف عضر هستند تنها ی  قرارداد قابلی   های گرناگرن و در اتحادی  رشت 

هوای کوارگوری  های انتام شده میان کارفرما و اتوحوادیو  نام  اجرا دارد و ب  ترافق
 کند. اعتنایی نمی
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