
در آخرین لحظاتی که ضمیمه کارگری آماده انتشار می شد مطلع شدیم که صدها تن از کارگران هفت تپه 
در پی انتشار خبرهایی مبنی بر واگذاری شرکت هفت تپه به سازمان تامین اجتماعی، و همممیمنمیمن بمی 
توجهی مسولین استان و رژیم به خواست های برحقشان  با فراخوان و دعوت سندیکای کارگران نمیمشمکمر 
هفت تپه به صورت دسته جمعی راهی اهواز شدند و در خیابان های اهواز به سمت ساختمان اسمتمانمداری 

کارگران معترض و اعتصابی با تجمع در مقابل ساختمان استانمداری در اهمواز  خوزستان راهپیمایی کردند.
را سر دادند. برخی از کارگران هفت تپه همممیمنمیمن بما ”  مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر” شعارهایی از قبیل

از جمله “  نمی پذیریم! واگذاری شرکت هفت تپه به تامین اجتماعی ورشکسته را” انتشار بیانیه ای با عنوان: 
رونوشت به مردم شوش، حر، شاوور، کرخمه، دزفمو ، انمدیمممشم ،   –از کارگران هفت تپه ” اعالم کردند: 

شوشتر برای اطالع درباره ی  نقشه شوم درباره شرکت هفت تپه و دعوت از همه شما بمه آممادگمی بمرای 
 پیوستن به اعتراضات برای نجات هفت تپه در صورت عدم واگذاری شرکت به هفت طرح خوزستان

بر اساس اخبار واصله که از منابع دولتی و در ایدرو اعالم شده، آخرین تصمیم دولتی ها ایمن اسمت کمه 
شرکت هفت تپه را به سازمان ورشکسته تامین اجتماعی واگذار کنند. تصمیم ضد کارگری شان بمرای ایمن 

 هزار میلیارد تومان!!!( است. ۰۴۳واگذاری به علت بدهی های دولت به این سازمان )بالغ بر 
بمه  ۴۴۳۴هدف اصلی در پشت این برنامه شوم این است که چون تامین اجتماعی نهایتا قرار است تا سا  

طور رسمی ورشکسته اعالم شود بخشی از دارایی های این سازمان به فروش برسد. یعنی قمرار اسمت کمه 
شرکت هفت تپه را اینبار سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی هایش به بخش خصوصی بفروشند و باز هم ما 
درگیر ی  کثافت کاری و غارت و گرسنگی و دردسر مانند اسدبیگی بشویم. این موضوع به هیچ وجه بمرای 
ما قابل قبو  نیست. دولت نئولیبرا  رئیسی دقیقا همان برنامه های دولت روحانی را علیمه کمارگمران اجمرا 
میکند...ما همان به اصطالح شما مسئولین، تبعات امنیتی هستیم که اینبار محکم تر اقدام خواهیم کمرد! 
اگر کمی متوجه بودید با معیشت اینهمه آدم بازی نمیکردید و با کارگران هفت تپه زورآزمایی نمیکردید. ما از 
امروز آغاز به گستردن اعتراضات در شوش و منطقه و حتی خوزستان خواهیم کرد. شرکت هفت تپه ممنمبمع 
امرار معاش نه تنها کارگران هفت تپه و شوش بلکه چند شهر مهم منطقه و خوزستان است و مطمئن باشید 
تمام مردم این منطقه در صورت به خطر افتادن دوباره هفت تپه با اعتراضات ما همراه خواهمنمد شمد. ایمن 

 “ هشدار آخر ماست.
حزب تودۀ ایران یکبار دیگر اعالم می کند که از خواست های برحق کارگران نیشکر هفت تپه دفماع ممی 
کند و ضمن اعالم همبستگی و حمایت از کارگران مبارز و جان به لب رسیده هفت تپه همینین خمواهمان 

 عقیدتی در ایران است.  -آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران دستگیر شده و همه زندانیان سیاسی

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

صدای اعتراض بر حق آموزگاران و فرهنگیمان 
صدا درآممدن زنمم ممدارس در او   پیش از به

انمداز  در سطح کشورمان طمنمیمن ۴۴۳۳مهرماه 
شد. آموزگاران بالفاصلمه پما از شمروع سما  

تر پاداش پایان  صدا خواهان افزایش دستمزدها، پرداخت هرچه سریع تحصیلی جدید مبارزه را ادامه داده و ی 
همای  بندی مشاغل، اسمتمخمدام رسمممی، حمذف آزممون خدمت و معوقات فرهنگیان بازنشسته، اجرای رتبه

استخدامی، حق تشکیل سندیکاهای مستقل و آزادی معلمان زندانی شدند. معلممان ضمممن اعمتمراض بمه 
وپرورش خواهان از میان برداشته شدن ساممانمه  سازی آموزش و حضور پیمانکاران در عرصه آموزش خصوصی
وپرورش هستند. ارتقا سطح کیفی مدارس دولتی که با برنامه از قبل تهیه شمده بمه  سازی در آموزش خصوصی

 های معلمان است. وضعیت نامطلوبی کشانده شده از دیگر خواسته
های پوچ و  سبز، و بازنشسته در این اعتراضات به وعده اعتراض فرهنگیان اعم از رسمی، قراردادی، کارنامه

همای  تر شدن وضعیت معیشت زحمتکشان که ریشه در سیاسمت کفایت و وخیم پشتوانه از طرف مقامات بی بی
ای از احساس مسئولیت و درک عمیق معلممان  کالن ضد ملی رژیم دارد، نشانه

همای آیمنمده ایمن  زحمتکش نسبت به سرنوشت دانش آموزان، جامعه و نسمل

اعتصاب کارگران معدن در چند نقطه کشور، 
های اعتراضی سراسری فرهنگیان،  گردهمایی

های بازنشستگان،  افزایش نارضایتی و تجمع
تپه،  اعتصاب دوباره در مجتمع نیشکر هفت

ها  اعتراض کارگران پاالیشگاه کرمانشاه، و ده
ها و  اعتصاب و حرکت اعتراضی دیگر در کارگاه

ها در مقیاس سراسر کشور از زمره  کارخانه
های  ترین رویدادهای میهن ما در هفته مهم

کار دولت  زمان با آغاز به اخیر بوده است. هم
رفت،  گونه که انتظار می ابراهیم رئیسی همان

رشته مانورهای هدفمند برای مهار و  شاهد ی 
کنتر  جنبش اعتراضی طبقه کارگر و 
زحمتکشان بودیم. این مانورهای فریبکارانه 

زمان با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی  هم
گیرد. جلسه ستاد هماهنگی  صورت می

اقتصادی دولت در اواخر شهریورماه و تأکید 
این ستاد بر ثبات بازار در چارچوب برنامه تعدیل 
ساختاری و همینین سخنان رئیا اتاق 
بازرگانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران مبنی بر لزوم ایجاد فضای 

هایی  زدایی، نمونه وکار با مقررات مساعد کسب
اجتماعی دولت و  -گویا از راهبرد اقتصادی

که رئیسی در  مجموعه حکومت است. درحالی
های خود در جمع  یکی از نخستین اقدام

کارگران معدن 
سنم طبا  زغا 

 ۵۰۱۱مهر ماه  ۵۱، ۱۵شمارۀ 

های فرهنگیان  از خواسته
 قاطعانه پشتیبانی کنیم!

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 !

زحمتکشان برای دستیابی 
به مطالبه خود؛ راهی جز 

تشدید مبارزه و اتحاد عمل 
 فراگیر ندارند!

 ۲ادامه  در صفحه 

 ۳ادامه  در صفحه 

فراخوان کارگران 
هفت تپه به مردم 

 خوزستان



۵۰۱۱مهر  ۵۱دوشنبه    ۲   ۱۵شمارۀ  

زعم خویش مشکالت کارگران را از زبان خود آنان بشنود،  حضور یافته بود تا به
وبودجه با تأکید یادآوری کرد که بر اساس راهبرد دولت  رئیا سازمان برنامه

گذاری و تقویت  های اقتصادی با رفع موانع سرمایه سیزدهم اصالح سیاست
پیش برده خواهد شد. البته بخش خصوصی موردنظر  بخش خصوصی به

دولت ابراهیم رئیسی، بخش خصوصی مولد و مرتبط با صنعت و تولید نیست 
ها را خورد که از سوی مسئوالن حکومتی رواج یافته  و نباید فریب بازی با واژه

وبودجه  گیری رئیا سازمان برنامه است. هنوز زمان زیادی از این موضع
ای جدید، واردات  گیری نگذشته بود که مجلا شورای اسالمی با تصمیم

خودرو را به کشور آزاد اعالم کرد. در حقیقت مجلا با چنین تصمیمی و با 
ای از برنامه آزادسازی اقتصادی را  حمایت از راهبرد اقتصادی دولت دور تازه

های وابسته به  آغاز کرده است. این تصمیم مجلا منافع تجار بزرگ، شرکت
های عمده را تأمین و رانت این  سپاه پاسداران، بنیادهای انگلی و دال 

زمان با مصوبه  کند. اما همین مجلا و هم های انگلی را تضمین می الیه
آزادسازی واردات خودرو با سماجت و گستاخی از هر طرح و اقدامی حتی 

 کند. سود حقوق و دستمزد طبقه کارگر و زحمتکشان امتناع می بند به نیم
مجلا در اقدامی که دور از انتظار هم نبود، طرح ساماندهی استخدام 

نشدن و تصویب نکردن  بهانه بار مالی آن رد کرد. مطرح  کارکنان دولت را به
فقیه و نهادهای  این طرح سیما و سرشت واقعی نمایندگان برگمارده ولی 

ویژه کارگران و کارمندان صنعت ملی نفت ایران  امنیتی را برای زحمتکشان به
ای  آشکار ساخت. طرح یادشده زمانی تدوین شد که اعتصاب کارگران پروژه

صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی نگرانی سران و گردانندگان حکومت جمهوری 
طرح ساماندهی   های تدوین و ارایه اسالمی را برانگیخته بود. زمانی که زمزمه

رسید شماری از فعاالن و  استخدام کارکنان دولت از سوی رژیم به گوش می
دانستند.  درستی آن را اقدامی صرفًا تبلیغاتی می مبارزان جنبش سندیکایی به

با رد این طرح، حکومت جمهوری اسالمی به خواست تبدیل وضعیت نیروی 
کار یعنی قطع دست پیمانکاران و لغو قراردادهای موقت در زیرمجموعه 

وبودجه  وزارت نفت پاسخ منفی داد. آیا نباید میان تأکید رئیا سازمان برنامه
بر تقویت بخش خصوصی دال  و مصوبه مجلا برای آزادسازی واردات 

ای را با رد و به  ها نیز هست پیوند و رابطه خودرو که مقدمه آزادسازی قیمت
بایگانی سپردن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تشخیص داد؟! 

آورد اما سودهایی  وجود می ها تومان تعهد ارزی به آزادسازی بازار خودرو میلیون
کند. این تعهد ارزی اما "بار مالی" شناخته  ها تأمین می هنگفت برای دال 

حا  حذف پیمانکاران نیروی کار، لغو قراردادهای موقت، و  شود. درعین نمی
فقیه "بار مالی" داشته و الجرم تصویب و  برابری مزدی از نگاه رژیم والیت 

 اجرایی شدنی نیست! 
ها اشاره شد، به اهمیت  هایی که به آن این ترتیب و با توجه به موضوع به

اصل تشدید مبارزه، استقال  عمل طبقاتی و وحدت سندیکایی برای تأمین 
برد. تبلیغ برای تشکیل جلسات شورای  توان پی های کارگران بهتر می مطالبه

هاست که صرفًا چارچوب و  عالی کار با هدف ترمیم مزد یکی از این اقدام
کارگیری  های نظام را رعایت و برای اصل استقال  عمل طبقاتی و به مرزبندی

سالح مؤثر اعتصاب اهمیتی قائل نیست. بدون تشدید مبارزه و پیوند 
تشکیل جلسات  توان به ها به یکدیگر با توجه به امکانات موجود نمی اعتصاب

ترمیم مزد چشم امید داشت. ترکیب  شورای عالی کار و تحقق هدف مهم
تر از همه راهبرد  های وزیر جدید کار و مهم گیری شورای عالی کار، موضع

دهند سیاست  اجتماعی حکومت جمهوری اسالمی نشان می -اقتصادی
دهی اعتصاب  "تمنا و التماس" از حکومت و ترساندن زحمتکشان از سازمان

جایی نخواهد برد. اکنون از کارگران معدن تا  شان راه به برای تأمین مطالبات
سازی و برقراری اصل مزد  فرهنگیان و نفتگران همگی توقف خصوصی

یکسان در برابر کار یکسان را خواستار هستند. اما گرایش معینی، مستقیم و 
های زرد حکومتی و با  غیرمستقیم، دانسته یا نادانسته، درهماهنگی با تشکل

گاهی طبقاتی لطمه  طرح شعارهایی انحرافی به میزان آمادگی و پویه رشد آ
سازی، این گرایش،  طور مثا ، در موضوع توقف خصوصی آورد. به وارد می

سازی را به سطح "اهلیت نداشتن  مبارزه علیه برنامه ضد ملی خصوصی
سازی  ها واگذار شده" یا "مشکل نه در اصل خصوصی افرادی که سهام به آن

ها باید  دهند. با این گرایش های واگذاری است" تنز  می بلکه در ترکیب هیئت
های ناسالم را کاماًل و قاطعانه  صورت متشکل و منطقی برخورد و بخش به

ویژه در  بخش به های غیرموجه و زیان بینی افشا کرد. ما بارها نسبت به خوش

میان برخی  ادامۀزحمتکشان برای دستیابی به مطالبه خود  ...
فعاالن 
های  حرکت

سندیکایی 
ایم.  هشدار داده

سیاست رژیم 
در قبا  جنبش 

اعتراضی 
زحمتکشان 

ی  برنامه چندوجهی است که از فریب و تطمیع تا تهدید و سرکوب را دربر 
هدف مهار و کنتر   های رایج کنونی، فریب زحمتکشان به گیرد. یکی از شیوه می

هایی نظیر حضور رئیسی  های رو به گسترش است. اقدام ها و اعتراض اعتصاب
پشتوانه او یا دیدار رهبران و مسئوالن  های بی در میان معدنکاران و قو 

های زرد حکومتی با وزیر کار دولت سیزدهم به ابتکار خانه کارگر و کانون  تشکل
های  فکر حل معضل های صنفی و تبلیغ دراین باره که وزیر کار به عالی انجمن

های سندیکایی و  کارگران است، همگی با هدف ایجاد انشقاق در حرکت
گیرد. در این مرحله یکی از  های کنونی صورت گرفته و می دهی اعتصاب سازمان
های زرد کارگری و نیز جریانات  های نهادهای امنیتی با همدستی تشکل اولویت

ناسالم و بعضًا نفوذی کشاندن جنبش اعتراضی و رهبری آن به میدان دلخواه و 
های  شده حکومت جمهوری اسالمی است. نهادهای امنیتی و تشکل طراحی

زرد حکومتی تالش دارند با فریب و تهدید، صحنه، شیوه و روش مبارزه را به 
ترین  های سندیکایی تحمیل کنند. این امر یکی از مهم جنبش کارگری و حرکت

ها و  های سیاست رژیم در آغاز کار دولت سیزدهم است. کنتر  اعتصاب جنبه
های  جنبش اعتراضی در چارچوب موردنظر رژیم همراه با ایجاد تفرقه در صف

جنبش کارگری بخشی از راهبرد فروکاستن از خشم و نارضایتی زحمتکشان 
کوشند فضای سیاسی کشور را  است. سران حکومت در چارچوب این راهبرد می

وفصل ماجرای پرونده  در کنتر  خود داشته تا برپایه سیاست حفظ نظام با حل
برد  ای، مناسبات خود با امپریالیسم را بازتعریف و ترمیم کنند. برای پیش هسته

و  ۴۰۳۱ماه   هایی نظیر آبان این سیاست جلوگیری از بروز رخدادها و خیزش
 ای نفت از اهمیتی جدی دارد. اعتصاب متشکل کارگران پروژه

ها و راهکارهایی را برای  در مقابل این سیاست وظایف ما چیست؟ چه سیاست
اعتقاد  کار گرفت؟ به تأمین منافع طبقه کارگر و زحمتکشان باید تدوین کرده و به

ترین وظیفه و  سندیکایی در این میان مهم -ما تقویت نقش جنبش کارگری
درواقع نکته محوری است. در این ارتباط طبقه کارگر و زحمتکشان باید با تلفیق 

های  مبارزه صنفی و سیاسی در راستای استقال  ملی، جلوگیری از لطمه
زمان با تشدید  سنگین به منافع ملی و تاراج ثروت همگانی پیکار کرده و هم

رفاهی در راه پیوند و همکاری بیشتر با  مبارزه برای دستیابی به حقوق صنفی
ناپذیر فعالیت کنند. در عرصه وظایف  جنبش همگانی  ضد دیکتاتوری خستگی

ویژه مانند توقف برنامه  هایی به رفاهی ضرور است خواسته صنفی
سازی، لغو قراردادهای موقت، حذف پیمانکاران نیروی کار، افزایش  خصوصی

های مبرم و  دستمزد، و احیای حقوق سندیکایی طرح و پیگیری شوند. نکته
دهی  مهم در این مقطع زمانی عبارتند از دوری از تفرقه، تشدید مبارزه و سازمان

اعتصاب با تأکید بر وحدت سندیکایی است. باید با پیگیری و شکیبایی و استفاده 
از همه امکانات بدون استثنا خواست احیای حقوق سندیکایی را به ی  اولویت و 

زمان با منطق و استدال  و تأکید بر اتحاد عمل  مطالبه فوری فرارویاند. هم
های  های موجود در میان برخی از حرکت های مغایر با واقعیت فراگیر دیدگاه

این ترتیب مانع  سندیکایی را به درپیش گرفتن این اتحاد عمل مجاب ساخته و به
از شکاف و تفرقه در مبارزه شد. در این زمینه الزم است تأکید کنیم گرچه 

فایده نیست، اما  ها و نظایر آن بی هوس استفاده از فضای مجازی ازجمله کالب
معنی دور شدن از میدان واقعی مبارزه  محدود شدن و بسنده کردن به این فضا به

ها است.  ها و کارخانه های کارگر در کارگاه یعنی فعالیت پیگیرانه در میان توده
ای که رژیم با روی کار آوردن  طبقه کارگر و زحمتکشان در مقابل یورش گسترده

دولت ابراهیم رئیسی در تدارک آن است راهی جز تشدید مبارزه، اتحاد عمل و 
استقال  عمل طبقاتی ندارند. روزهای پرالتهاب و دشوار در پیش است. کالن 

های انگلی حامیان دولت ابراهیم رئیسی هستند. این دولت  داری و الیه سرمایه
فقیه نه توان تأمین حقوق زحمتکشان را دارد و نه مایل به تأمین  زیر نظارت ولی 

 آن است.



گسیخته درمان بعد از اجرای دو  های لگام با هزینه
سازی حمقموق، مسمتمممری  اصطالح همسان دور به

ممیملمیمون  ۴بازنشستگان تأمین اجتماعی به حدود 
ممیملمیمون  ۴۱سوم خط فقر حداقلی  تومان یعنی ی 

تومان در ماه رسیده بود. بار دیگر برای دستیابمی بمه 
 ۴۴مستمری باالتر از خط فقر و درمان رایگان، روز 

مهرماه بازنشستگان کارگری در مقابل ممجملما در 
ها شمهمر  تهران و مقابل ادارات تأمین اجتماعی در ده

 ۴۱هایی اعتراضی برگزار کردند. روز  کشورمان تجمع
مهرماه بازنشستگان شرکت هواپیمایمی )هممما(، در 

شمان ممقمابمل  اعتراض به دریافت نکردن مستممری
وبودجه تجمع اعتراضی برگزار کردنمد.  سازمان برنامه

پمیمش  ای بمه تا کنون رژیم والیی گامی جدی و عملی
ویمژه  های بازنشسمتمگمان بمه در جهت تأمین خواسته

کارگران بازنشسته برنداشته و مسائل مبرمی ممانمنمد 
سازی، افزایش مستمری، و درمان رایمگمان  همسان

نیافته بازنشمسمتمگمان  های تحقق چنان از مطالبه هم
 زحمتکش کشورمان است.

همای اعمتمراضمی،  ها و تجمممع در تمامی اعتراض
ویمژه بمازنشمسمتمگمان کمارگمری  بازنشمسمتمگمان بمه

انمد:  شان را چنیمن عمنموان کمرده های مهم خواسته
رسیدن به حق و حقوق قمانمونمی ازکمارافمتمادگمان و 

درصد الباقمی  ۱۲بازماندگان حداقل بگیران، دریافت 
سازی حمقموق، در  درصد متناسب ۴۳۳درصد از  ۵۲

همای  ممنمدی بمرای خمانمم نظر گرفتن حمق عمائملمه
سمازی حمقموق  بازنشسته، دائمی شمدن همممسمان
هما بمر اسماس  بازنشستگان کارگری، افزایش حقوق

تأمیمن اجمتممماعمی،  ۴۴۴و  ۳۹سبد معیشت و مواد 
هزار میلیارد تموممانمی دولمت بمه  ۱۳پرداخت بدهی 

تأمین اجتماعی، عدم برداشت از صنمدوق سمازممان 
تأمین اجتماعی، الزام به درمان کامل و رایگان تممام 

قلم دارو بمه تمحمت  ۴۳۳نفعان سازمان تأمین اجتماعی، برگشت بیش از  ذی
پوشش بیمه، و پرداخت عیدی به بازنشستگان همانند کمارگمران شماغمل بمه 

سوم خمط فمقمر  گسیخته و با مستمری ی  میزان دو ماه حقوق.  با تورم لگام
مرغ"  مهرماه، با تأکید روی "حذف لبنیات و تخم ۹بازنشستگان، برگزاری ایلنا، 

های زحمتکشان، نوشت: "او  گوشت قرمز، بعد گوشت سفیمد و در  از سفره
هزار تومان است، حذف شدند و امروز لبنیمات  ۲۳مرحله بعد، برنج که هر کیلو 

چنین شمرایمطمی  ها هستند." در ی  مرغ نیز در حا  پرکشیدن از سفره و تخم
کارگران و بازنشستگان انتظارترمیم دستمزد و مستمری خود را داشتمنمد، امما 

ها و تحمیل سمیماسمت  رژیم والیت فقیه اجرای فاز دیگری از هدفمندی یارانه
حل برای تأمین کسری  عنوان راه تر به زحمتکشان را به ای و فقر گسترده صدقه

میلیون نفر از  ۹۳که کارگزاران رژیم از نیاز  بودجه انتخاب کرده است. در حالی
کنند، هدف رژیم والیی بما تمرفمنمد  جمعیت کشور به دریافت یارانه صحبت می

"اصالح و واقعی کردن قیمت برق" و حذف "یارانه پنهمان انمرژی در کشمور"، 
تعمیق دستبردش به سفرۀ زحمتکشان در فقر مطلق آنمان اسمت. بما حمذف 

عمنموان "پمدر  اصطالح "آشکار و پنهان" و در نظر گرفتن دولت به های به یارانه
جامعه"، رژیم فاسد والیی قصد دارد "یارانه پدرانه" به زحمتکشان پرداخت کند. 

مهرماه،  گفت: "فمقمر در جماممعمه  ۹رئیا انجمن سالمندان ایران به ایلنا ، 
های سنی است و این میزان فقر در زنان سالمممنمد  سالمندی دو برابر سایر رده

گمیمرنمد."  درصد از سالمندان حقوق بمازنشمسمتمگمی نمممی ۲۲بیشتر است... 
سوم خط فقر را دریافمت  دیگر، بازنشستگان کارگری که مستمری ی  عبارت به

شان از وضع اسفباری که رژیم والیی برای دیگر شهمرونمدان  کنند وضعیت می
توان به فقمر و  دهی مبارزۀ زحمتکشان می وجود آورده بهتر است. با سازمان به

 فالکتی که رژیم فاسد والیی به آنان تحمیل کرده است پایان داد.

۵۰۱۱مهر  ۵۱دوشنبه    ۳   ۱۵شمارۀ  

گیری ویروس کرونما،  سرزمین است. معلمان در این اعتراضات و در زیر سایه همه
کوبی همگانی و رایگان تا قبل از بازگشایی مدارس شدند. ممعملمممان  خواستار مایه

همینین در صورت آموزش غیرحضوری، خواستار تقویت و گسترش اینترنت، بما 
افمزار  های هوشمند و تبلت با قابلیت نصمب نمرم در اختیار گذاشتن رایگان گوشی

 مخصوص به آن در شبکه مجازی "شاد" هستند.
بندی و افزایمش حمقموق روز   وپرورش برای پیگیری اجرای رتبه معلمان آموزش

شهریورماه در چند شهر کشور تجمع کرده بودند و خمواهمان اجمرای  ۱۰شنبه  سه
درصمد اعضمای  ۱۳ای شدند که افزایش دستمزدهای آنان را تا  بندی کامل رتبه

که معلمان تمعمیمیمن تمکملمیمف  کند. درحالی ها تضمین می هیئت علمی دانشگاه
بندی با ممخمالمفمت  مربوط به اجرای رتبه  اند، الیحه بندی را خواهان وضعیت رتبه

وبودجه و همینین مجلا مواجه شده اسمت. عمالوه بمر  دولت و سازمان برنامه
بنمدی  شان اعالم کردند که تا طرح رتبه های سراسری ها، معلمان در اعتراض این

های درس نیست. معلممان بما اعمتمراضمات  اجرا نشود خبری از بازگشایی کالس
گسترده و همگانی در سطح کشور، بازهم بر امر مهم اتحاد و همبستمگمی بمرای 

خواهانه تأکید ورزیدند و با صمدایمی رسما  های صنفی و عدالت رسیدن به خواست
شان دسمت از اعمتمراض و  های ها و خواست اعالم کردند که تا رسیدن به هدف

های بر حق معلمان حمایت  مبارزه بر نخواهند داشت. باید در این مبارزه از خواست
و تا آخرین لحظه همراهشان بود. مبارزه فرهنگیان در این مقطع زممانمی بسمیمار 

تموانمد  بااهمیت بوده و در گسترش جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان می
 نقشی مؤثر داشته باشد.

 های فرهنگیان ... ادامۀ از خواسته

اجرای برنامٔه تعدیل ساختاری زندگی 
بازنشستگان را به زیر خط فقر کشانده 

 است

ای  سنم و ما وارد دور تمازه های زغا  اعتصاب کارگران معدن
شده است. با آغاز دور جدیمدی از اعمتمصماب کمارگمران ممعمادن 

ممهمرمماه، در تمجمممع  ۹سنم در شهرستان زرند کرمان از  زغا 
مهرماه، کارگران خواستار بازگردادندن مالکیت معدن  ۴۱اعتراضی 

سنم پابمدانما بمه  مهرماه یکی از کارگران زغا  ۴۳به دولت و حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم شدند. روز 
کننمد... ممتموسمط  های دولتی کار می ایلنا گفت: "در پابدانا چند تونل و کارگاه معدنی است؛ کارگرانی که در کارگاه

های خصوصی شده و برای کارفرمای پیمممانمکماری  شان هفت یا هشت میلیون تومان است اما ما در بخش حقوق
میلیون تومان[ است... درست نمیمسمت بمرای کمار  ۴کنیم... دستمزد ما در حد حداقل حقوق وزارت کار ] کار می

یکسان در ی  منطقه یکسان، دستمزدها متفاوت باشند." در یورش نیروهای امنیتی رژیم به تجمممع اعمتمراضمی 
ها که سمت اصملمی آن  کارگران، ی  زن و کودک از خانوادۀ کارگران صدمه دیدند. این رشته اعتراض و اعتصاب

سمزا  دارد. در  سازی و حضور پیمانکاران نیروی کار است در مقطع زمانی کنونی اهمیتی به علیه برنامه خصوصی
اند. اما بر اسماس  هزار معدن به بخش خصوصی" کرده ۹هایی به "واگذاری  های خبری اشاره چهار ماه اخیر رسانه

نمظمر  خرداد به پایان" رسیده بود. بمه ۱۵هزار نفر در  ۰تیرماه ایلنا: "مزایده در سکوت خبری، با شرکت  ۱۱گزارش 
هزار معدن کشور را نیز کشمیمده بمودنمد.  ۹های آخر دولت روحانی، کارگزاران دولت او نقشۀ تاراج  رسد در ماه می

هزار معدن نداشتند، اما در پیشبرد دعوای  ۹سازی  گرچه نمایندگان مجلا اصولگرا مخالفتی با تاراج و خصوصی
، عضمو  عنوان نمونه جناحی رژیم، صرفًا به فکر "اهلیت" و "صالحیت" شرکت کنندگان در مزایده ]تاراج[ بودند. به

کمیسیون صنایع و معادن مجلا گفته بود: "اگر بدون بررسی اهلیت، صالحیت و توانایی افراد، ممعمادن واگمذار 
 ۱۴شود." درنمهمایمت روز  ها دوباره تکرار می هزار معدن باوجود واگذار شدن آن ۹شوند، داستان بالتکلیف بودن 

تیرماه معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت "دستور توقف در اعالم نتایمج ممزایمده ممعمادن را صمادر کمرد." 
رغم تشدید سمرکموب در دولمت سمیمزدهمم  دیگر، چپاو  آینده این معادن به دولت رئیسی موکو  شد. به عبارت به

های تعدیل ساختاری نیز شدت یافته است. در اعتراض به تمبمعمیم   رئیسی، مبارزۀ کارگران معادن علیه سیاست
بندی مشاغل، اخراج اولیۀ هفت نفر از کارگران و بازداشمت  بند طرح طبقه فاحش در پرداخت دستمزد، اجرای نیم

مهرماه کارگران پیمانکاری شرکت صنایع ملی ما مقابل اداره کار و اداره اماکن شهر بمابم   ۴کارگر دیگر، روز  ۴
نفر از کارگران موجب درگیری میان مدیران شرکت و کارگران شمده  ۵کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. اخراج 

شان بازداشت شده بودند، و در درگیری حضور نداشتنمد.  خود و همکاران  علت پیگیری مطالبات کارگر به ۴بود. اما 
 کارگران معترض خواهان آزادی بازداشت شدگان هستند.

سابقه تعداد حوادث  های اخیر ما شاهد افزایش بی منظور افزایش سود، در سا  گسیخته به زدایی لگام با مقررات
شهریورماه، موجب جان باختن دو کمارگمر و  ۱۰سنم اخیر در  ایم. دو حادثۀ جداگانه معادن زغا  بار نیز بوده مرگ

هزار حموادث ممعمدنمی در  ۰شهریورماه، از رخ دادن  ۱۴صدمه دیدن تعداد دیگری شد. آرمان ملی در گزارشی، 
کارگر خبر داد، و نوشت: "بمعمد از حمادثمه  ۴۰۳هزار کارگر و جان باختن  ۴۰و آسیب دیدن  ۴۰۳۳های دهۀ  سا 

خیز دایر شمود...  ولمی  های امداد و نجات در مناطق زغا  دولت مصوب کرد که پایگاه ۳۹زمستان یورت در سا  
برابری حوادث کمار  ۱٫۰خبرگزاری ایلنا از افزایش  ۴۴۳۳مهرماه  ۲ها ایجاد نشد." در گزارش  متأسفانه این پایگاه

درصدی تعداد حادثه دیدگان تنها در عرض ی  سما   ۴۳۳، و افزایش بیش از ۴۰۳۴سا  بعد از سا   ۲در مدت 
خبر داد. با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل، باید به تاراج ممنمابمع  ۳۳و  ۳۱بین 

کشی وحشیانۀ دالالن نمیمروی  ملی توسط رژیم والیی، نبود امکانات ایمنی کار و افزایش شمار حوادث کار و بهره
 کار پایان داد. یکپارچه و متحد از اعتصاب کارگران معدن حمایت کنیم.

اعتصاب معدنکاران: مطالبه 
 کارگران معدن چیست؟



۵۰۱۱مهر  ۵۱دوشنبه    ۰  ۱۵شمارۀ   
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تمریمن  مین سالگرد بمزرگ ا امسا  سی
اعتصاب ی  اتحادیٔه کارگری در سراسر 
تمماریممخ کممانممادا اسممت. اعممتممصمماب 
یکصدوپانمزده همزار تمن از کمارکمنمان 
خدمات عمومی دولمت فمدرا  کمانمادا 
توسط اعضای اتحادیٔه خدمات عموممی 

دهمی  سی( سازمان -آ -ای -کانادا )پی
داشت و بررسی ایمن رویمداد  شد. گرامی

تمماریممخممی فممرصممتممی مممنمماسممب بممرای 
زحمتکشان و جنبش کمارگمری فمراهمم 

همایشمان را  آورد تا در آن خمواسمت می
 ها مبارزه کنند. مطرح و برای تحقق آن

طورکلی ]با توجه به وضعیمت ویمژه  به
کانادا مطابق دیدگاه حزب کممونمیمسمت 

های اقلیت بمرای طمبمقمه  کانادا[ دولت
دلیل ساختار و مماهمیمت خمود  کارگر به

طبقه کارگر، فرصمتمی ممنماسمب بمرای 
خمواهمانمه  منظور تصویب قوانینمی تمرقمی کند تا به نیروهای مترقی ایجاد می

همای  های شرکمت فشارهایشان را افزایش دهند. این درحالی است که رسانه
طور کماممل تموانمایمی  کنند که ی  دولت اقلیت به بزرگ "گله و شکایت" می

ها را نخواهد داشت تا از بحران کرونا و پیامد اقتمصمادی آن  تأمین منافع آن
خارج شوند. با توجه به این مجموعه مسائل جنبش کارگری فرصت ممجمدد 

 دهی مبارزه را باید در دستورکار قرار دهد.  سازمان
طبقه کارگر دقیقًا به این فرصت مجدد نیاز دارد. فراموش نکنیم واکنش و 
سیاست غالب در جنبش کارگری در برخورد با پارلمان قبلی کانادا بسیار دور 

گیری کرونا بسیاری از  از انتظار بود. آنیه مسلم است تأثیرات اقتصادی همه
همای ممبمارزاتمی  زانو درآورد. فعالیت به ۴۰۳۳/    ۱۳۱۳ها را در سا   سندیکا

های رزمجو محدود شد. ضعف رهبری جنبش کارگری و  بسیاری از اتحادیه
گیری کرونا خود را نشان داده بمود. حضمور و  سندیکایی بسیار پیش از همه

طملمبمی در رهمبمری  تبلیغات ضعیف در انتخابات قبلی فدرا  و اختالف و فرصمت
سی( در عمل باعث شد این کنگرٔه کار نتوانمد جمای  -آ  -"کنگرٔه کار کانادا" )سی

همای  های کمارگمران و اتمحمادیمه پایی در عرصه سیاست پیدا کند و اغلب خواست
فراموشی سپرده شوند و تحقق نیابند. جنبش کارگری کانادا نمقماط قموت  صنعتی به

ای دارد. بدیهی است که گستردگی این جنبش امتیازی بزرگ محمسموب  العاده فوق
همای  میلیون کارگر متحد از تمامی بمخمش ۰شود، زیرا کنگره کار کانادا بیش از  می

همای  گیرد. اما موضوع مهم این است که در بین جنمبمش صنعتی کانادا را در بر می
این معنا که تنها طبقٔه  است. به  ای برجسته اجتماعی جنبش کارگری صاحب ویژگی

سازمان یافته بر اساس تولید در جامعه طبقاتی است. این واقعیت طبقٔه کارگر را در 
دهد که جامعه ما بر اساس آن در تعماد  اسمت: "بمدون نمیمروی  ای قرار می نقطه

 چرخد!" بازوی کار و مغز ما، حتی ی  چرخ هم نمی
برآیند این نقاط قوت، نیروی کار یدی و فکری همان چیزی است کمه جمنمبمش 

حضمور در  ها را هرچه بیشمتمر بمه کارگری نیاز دارد. ... کارگران باید رهبری اتحادیه
طور وسمیمع  های طبقه کارگر را ارتقا داده و به مبارزات سیاسی وادار کنند و خواست

مسائل و نیازهای خود را از دید طبقاتی مطرح و بیان کنند )برنامٔه حزب کمونیسمت 
 کانادا برای "بهبود وضعیت مردم" مثالی بسیار عالی در این مورد است(.

آمیمز بماشمد. اعمتمصماب  تواند فاجعه های سیاسی می مشارکت نکردن در فعالیت
/   ۴۳۳۴سمی( در سما   -آ -اس -اعضای "اتحادیٔه خدمات عمومی کانادا" )پی

کار به دستمزدها و امنمیمت شمغملمی کمارگمران  های دولت محافظه با یورش ۴۰۵۳
اصطالح "یما قمبمو   مقابله پرداخت؛ چهار سا  بعد دولت لیبرا  با ارائه بودجه به به

 هزار شغل از خدمات عمومی را کاهش داد. وپنج کن یا برو گمشو"، چهل
توانند قبو  کننمد.  های عظیم را نمی های ارائه شده توسط شرکت حل کارگران راه

اش را ارتمقما داده و بما  زمان آن فرارسیده که جنبش کارگری کانادا توان مبارزاتی
ها را افشا و به  های منتخب این شرکت های بزرگ و دولت های شرکت آمادگی، آماج

 ها حمله کند. آن
 

  ۴۴۳۳شهریورماه  ۴۲ -نشریٔه "صدای مردم"، وابسته به حزب کمونیست کانادا
http://peoplesvoice.ca/2021/09/06/time-for-labours-shot-

across-the-bow/ 

در راه تقویت و تحکیم جایگاه جنبش 
 کارگری و سندیکایی کانادا

سندیکاهای کارگری در عرصٔه مبارزٔه سیاسی 
 طرف و خنثی نیستند! بی


