
واکنش دولت رئیسی به  سسهشه   
پهایه   هایهی کهاًهبی بهی های زحمشکشان ازجمل  پ سشاران، تهدید آنان، و دادن وعده ها و اعش اض اعشصاب

رئهیهس سهازًهان بسهیه   -ًاه، وزی  کار س دار علی حسین رعیشی ف د  آبان ۵، روز  عنوان نمون  اند. ب  بوده
سمت ًعاون روابط کار خود ًنصوب ک د، و سپس در اولین جلس  شورای اششغال بها حوهور  را ب  -کارس ی

 ۸ًاه را وعده داد. نش ی  آرًان ًهلهی،  ۷۱صد هزار ف صت شغلی ظ ف  رئیسی، ایجاد یک ًیلیون و هشت
شناسید یا عدد؟" قببی رئیس کل سازًهان نهمها   ًاه، در این ًورد نوشت: "آقای وزی ! یا بیکاری را نمی آبان

هزار پ سشار خب  داد. ب  اساس سفشۀ  ۷۱هزار پ سشار و اسشخدا  ص فای حدود  ۷۱۱پ سشاری از کمبود حداقل 
ک  ًیزان پ سشار  کادر پ سشاری وجود داشش  باشد، در صورتی ۲٫۵ازای ه  تخت باید  دبی کل خان  پ سشار، ب 

ههایهی اجهبهاری انهجها   کهاری کادر بود و پ سشاران باید اضهافه  ۱٫۱حدود  ۷۱۱۱نسبت ب  تخت در سال 
ًه ًاه نیز یک عوو شورای عالی سازًان نما  په سهشهاری از اجه ایهی نشهدن قهانهون  ۲۲دادند. روز  ًی

سال بعد از تصویب قانون در ًجلس خب  داد و اسهشهفهاده از نهیه وههای  ۷۱سذاری خدًات پ سشاری  تع ف 
ط حی، ش کشی، و ق اردادی را اقداًی ب ای ف ار از اسشخدا  رسمی پ سشاران عنهوان که د. او ًشهکهبت 

ها و ًه اکهز خهدًهات جهاًه   اقشصادی پ سشاران را علت ًهاج ت آنان عنوان ک د. کارکنان ش کشی پایگاه
صورت خ ید خدًشی ًشغول  ً کز خصوصی در ً اکز درًانی اسشان ب  ۷۱سبًت اسشان قم زی  ًسئولیت 

ها ب  ایلنا خب  دادنهد و  چهار  دسشمزد رسمی از دریافت یک ۷۱۱۱ًه ًاه  ۲۵کارند. این زحمشکشان روز  ب 
شان هسشهنهد و قهبهبی  ایم." آنان خواسشار تبدیل وضعیت شغلی سشوه آًده عدالشی ب  سفشند: "از تبعیض و بی

هایی نیز ب   و ناً   هایی اعش اضی در ًقابل ًجلس در ته ان و دفش  نماینده ًجلس در قم ب سزار ک ده تجم 
  اندازی کارزاری سسشه ده ًاه پ سشاران از راه آبان ۱اند. روز  دفش  ریاست جمهوری و وزی  بهداشت ارسال ک ده

 سذاری خدًات پ سشاری" با چند هزار عوو فعال خب  دادند. ب ای "اج ای تع ف 
کشی وحشیان  از پ سشاران تنها راه دسشیابی کارسزاران رژیم والیهی  های پیمانکاری و به ه تشکیل ش کت

های اخی  ًا تشدید نهایهاب شهدن به خهی از  در وزارت بهداشت ب  سودهای کبن نبوده و نیست. در سال
های رسمی کشور، و ب  ًدت کوتاهی بعد، از ظاه  شدن همان داروها در بازار سهیهاه بها  داروها در داروخان 

ًقا  دولشهی"  ۷۱۱۱داری  ، روزناً  همدلی از "داروخان ۷۱۱۱ًه ًاه  ۲۱ایم. روز  قیمشی باالت  را شاهد بوده
فقط  ۷۱۸۱های دولشی خب  داد. ب  اساس همین سزار ، در سال  و ًالکیت هزاران داروخان  از سوی ًقا 

 ۷۷۲۵۱داروخان  در س اس  کشور وجود داشت ک  این تعداد ب  حهدود  ۵۱۷۸

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!
های ضد کارس ی و  ًان علی  ب ناً  ًبارزه طبق  کارس  ًیهن 

اجشماعهی حهکهوًهت جهمهههوری  -سی ی اقشصادی  سمت
های ایجادشده از سوی اسشبداد والیی  اسبًی با وجود ًان 

ًانند جلوسی ی از احیا و ایجاد سندیکاهای ًسشقل کارس ی، 
سهه کههوب، زنههدان، تهههههدیههد، ارعههاب و اخهه ا  کههارسهه ان 

های کهارسه ی در صهدر خهبه ههای  اند. اخی ای ًوضوع افزایش دادخواست هایی سوناسون اداً  یافش  شکل ب 
 های کارس ی چیست و ریش  آن در کجاست؟! کارس ی کشور ق ار س فش  است. علت افزایش تعداد دادخواست

ای از اعشه اضهات  های تشخیص و حل اخشبفات کارس ی، نمون  های کارس ی ب  هیئت افزایش دادخواست
زدایهی  سازی و ًهقه رات سسش ده کارس ان و زحمشکشان ب  اج ای ب ناً  تعدیل ساخشاری با ًحوریت خصوصی

تعویق افشادن دسشمزدهای ناچیز، افهزایهش  است. پیاًد اج ای این ب ناً  وی انگ  عبارت است از کاهش یا ب 
جهویهی در  حوادث کاری، تحمیل ق اردادهای ًوقت و سفید اًوا، کمبود اًکانات و ایمنی کار ب ای صه فه 

  های کهارسه ی خهود نشهان کاران. انششار رسمی آًار افزایش دادخواست ها و سودورزی با حوور پیمان هزین 
ای در ً اکز ًخشلف کارس ی س اس  کشور است. بناب این، با توج  به   وجو  ًبارزاتی دهندٔه نارضایشی و جنب

ها سیاست ارعاب و اخ ا  کارس ان نیز از سوی کارف ًایان با حمایت رژیم او  سه فهشه  اسهت.  رشد اعش اض
ت  ًبارزٔه جبهٔ  کار با جهبهههٔ  سه ًهایه  در  عبارت دقیق ها بازتاب این فوای پ تشن  یا ب  افزایش دادخواست

 ًان است.   ًیهن
کننده و  ، ت کیب اعوای ش کت۷۵۸، فصل نهم، ًادٔه ۷۱۲۱ًاه سال  آبان ۲۱بنا ب  ًشن قانون کار ًصوب 

های تشخیص و حل اخشبفات از اف اد زیه  تشهکهیهل  سی نده در هیئت تصمیم
 شود: ًی

ًبارزه کارس ان و زحمشکشان علی  اج ای 
ب ناً  تعدیل ساخشاری با ًحوریت 

سازی و آزادسازی اقشصادی، الج    خصوصی
ت ًیم ًزد را نیز ب  یکی از  ًوضوع پ اهمیت

ب انگیز در سپه  سیاسی  ًباحث حاد و چالش
آور  ًیهن ًا بدل ک ده است. افزایش س سا 

ن خ کاالها و خدًات همگانی و رشد تور  
ازپیش زندسی خانوارهای کارس ی و  بیش

های تهیدست جاًع  را زی  تأثی   طورکلی توده ب 
است. ب  پای  ب آوردهای  ًخ بش ق ار داده 

رسمی فقط در شش ًاه نخست اًسال هزین  
درصد افزایش  ۲۱حداقلی زندسی نزدیک ب  

، این درحالی است ک  در ًذاک ات  داشش 
پیشین شورای عالی کار پی اًون ًزد سال 

 ۲جاری سبد ًعیشت خانوارهای کارس ی 
هزار توًان ًحاسب  شده بود.  ۸۱۵ًیلیون و 

این بدان ًعناست ک  کارس ان و زحمشکشان 
توانند  کشور با دسشمزد کنونی حشی نمی

طور بایسش   شان را ب  نیازهای اولی  زندسی
تأًین کنند. این وضعیت با توج  ب  سزار  

وبودج  دولت پیشین ک  چندی  سازًان ب ناً 
قبل ًنشش  شد و حاکی از آن است ک  ًسئل  

ها هم اه با  ورشکسشگی دولت با اداً  تح یم
های دولشی بسیار جدی است،  بح ان بدهی

نشانگ  وخاًت وض  ًعیشت زحمشکشان 
شدت  است. در نم  بگی یم ک  در این اوضاع ب 

بح انی دولت 

 ۷۰۱۱آبان ماه  ۷۱، ۲۵شمارۀ 

های کارگری  چرا دادخواست
 افزایش یافته است؟

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 !

تأملی بر جنبش اعتراضی 
کارگران و زحمتکشان و 

وظیفٔه مبارزان سندیکایی 
 در مرحله کنونی

 ۵ادامه  در صفحه 

 ۳ادامه  در صفحه 

های کارکنان  مطالبه
بخش بهداشت و 

درمان کشور و سیاست 
 دولت رئیسی

 ۳ادامه  در صفحه 



۷۰۱۱آبان  ۷۱دوشنبه    ۵   ۲۵شمارۀ  

ها و آزادسازی ن خ ارز را در اولویشش ق ار داده  رئیسی ب ناً  آزادسازی قیمت
 است.

ت ًیم ًزد ب ای سال جاری و چگونگی افزایش دسشمزدها ب ای  ًوضوع
سازی و آزادسازی  دار طبق  کارس  علی  خصوصی سال آینده با ًبارزه داًن 

روی، ب خبف تصور و ًیل حکوًت جمهوری  ارتباط نیست. ازاین اقشصادی بی
های سندیکایی  ویژه دولت اب اهیم رئیسی، جنبش کارس ی و ح کت اسبًی ب 

 -های کارس ی پششوان  را نخورده و اعش اض های بی ف یب ًانورها و وعده
زًان با  ژرفش و سسش   یافش  است. هم -صورت پ اکنده ه چند کماکان ب 

های بزرگ و کوچک در س اس  کشور، دولت، قوه  ها اعشصاب و اعش اض ده
پیش  هایی ًعین را ب  چند اقدا  ًبادرت ورزیده و سیاست قوائی ، و ًجلس ب 

ها ک  ارتباط ًسشقیم با ًناف  طبق  کارس  و  ب ند. یکی از این اقدا  ًی
های بازنشسشگی و  زحمشکشان دارد، ط ح وزی  کار ب ای حل ًعول صندوق

ًجموع  سازًان تأًین اجشماعی است. عبدالملکی در نشست با اعوای 
کمیسیون اقشصادی ًجلس ب  ط ح اصبح قوانین حوزه تعاون با ًحوریت 

های ذیل سازًان تأًین اجشماعی تأکید  ها و ش کت اصبح ًدی یت صندوق
شده از سوی او  ک د و آن را "یک ج احی" ناًید. ًواض  وزی  کار و ط ح ارائ 

زًان  بدان ًعناست ک  ط ح اصبحات پاراًش یک قوانین تأًین اجشماعی هم
با ب ناً  آزادسازی ًزد اج ا خواهد شد. در نخسشین سا  وزارت کار اعب  ک د 

های جدیدی از زی ًجموع  سازًان تأًین اجشماعی در بازار بورس  ش کت
زًان با این ب ناً  وزارت کار خب سزاری فارس  ف و  خواهند رسید. هم ب 

سذاری  وابسش  ب  سپاه پاسداران با انششار سزارشی ًدعی شد ش کت س ًای 
فقط طی یک ًاه با کاهش سی هزارًیلیاردی  -شسشا -تأًین اجشماعی 

سذاری بح انی ارزیابی  ارز  سها  روب و شده و وضعیت این ش کت س ًای 
های کار، اقشصاد، صنعت  ها، وزارتخان  شود. عبوه ب  این، ًطابق سزار  ًی

های ًخشلف ًجلس درحال رایزنی  وبودج  با کمیسیون و سازًان ب ناً 
ًنمور ط ح دوباره اصبح قانون کار هسشند. ط ح "ًوکب اششغال  ب 

ًح وًان" ک  در ظاه  ب ای حل ًشکل بیکاری از سوی وزی  کار ًط ح 
سازی ب ای اصبح و  شده با هدف زًین  های حساب س دیده، یکی از اقدا 

حذف قانون کار است. در این ط ح در حقیقت ن  از قانون کار خب ی خواهد 
بود و ن  از قوانین حمایشی بیم  و دست کارف ًایان در ًقا  "ًشولی اششغال و 

وکار" ب ای اسشخدا  نی وی کار باز است. تماًی این  کننده ًکان کسب تأًین
ف یبانٔ  خی ی  و صدق  در ذیل  ها با پوشش عوا  هایی نمی  آن ها و ب ناً  ط ح

سون   سنجند. آًا  پایانی این راهب د ضد ًلی ب ناً  تعدیل ساخشاری ًی
ها تأًین اًنیت س ًای  و ًهیا ساخشن نی وی کار ارزان و ًطی  است.  ب ناً 

ف یبی در حال انجا   شده ک  زی  پوششی از عوا  این یور  دقیقای ًحاسب 
وانفعال در آرایش سیاسی کشور  های صحن  سیاسی و فعل است با تحول

بدون ارتباط نیست. ب ای حکوًت جمهوری اسبًی تأًین و تومین حفظ  
ویژه کارس ان و  با تحمیل بار بح ان ب  دو  تهیدسشان جاًع  ب “ نما ”

جانب  ب ناً  آزادسازی اقشصادی و  زحمشکشان جز با اج ای هم 
های  پذی  نیست. حاکمیت با اج ای این ب ناً  و یور  سازی اًکان خصوصی

های تهیدست جاًع  از سویی الی  نازک  درپی ب  حقوق طبق  کارس  و الی  پی
ا  را تقویت ک ده و انباشت  اًا ف ب  و قدرتمند از نم  سیاسی و ًالی حاًی

داری ای ان خصوصای  بهای فق  سسش ده را ب ای کبن س ًای  س ًای  ب 
کند، از دیگ سو با این ب ناً  ًجاری  های غی ًولد و انگلی تومین ًی الی 

داری  ارتباط با اًپ یالیسم را حفظ و ب  انجا  نقش خود در تقسیم کار س ًای 
فقی  اج ا کنندٔه این  کند. دولت اب اهیم رئیسی با ف ًان ولی  جهانی تأکید ًی

ای ک  باید ب  آن توج   سیاست راهب دی ضد ً دًی و ضد ًلی است. نکش 
جدی داشش  باشیم این است ک  در ورای تبلیغات ک  کننده و ًانورهای 

ید از بخش خصوصی و صدور احکا  قوایی ب ای اف اد  ف یبنده ًانند خل 
تپ ، باید  خوار ًانند رئیس سابق بانک ً کزی و ًالک هفت فاسد و رانت

ا  ب ای  های ً دًی و کوشش پیگی ان  فقی  از خیز  ه اس رژیم والیت 
اولٰی  ط یق ًهار جنبش کارس ی را دید و تشخیص داد. دولت رئیسی و ب 

 -های ضد ً دًی اقشصادی  حکوًت جمهوری اسبًی همان سیاست
و ب  آن   کنند اج ا ًی داری را  های نولیب الی س ًای  اجشماعی ًبشنی ب  نسخ 

 دوزند. ف یبی ًی عوا   جاً 
ها  ها و سیاست با توج  ب  آنچ  در باال اشاره ک دیم، تأًلی ب  ب خی دیدساه

های سندیکایی خالی از فایده  در جنبش اعش اضی زحمشکشان و ح کت
های سندیکایی حاض  ک   ها در ح کت نخواهد بود. ب خبف ب خی دیدساه

ورزند ًسشقیم یا غی ًسشقیم با فاصل  س فشن از سیاست اصولی  تب  ًی
سی ی از سبح اعشصاب،  دهی، و به ه تشدید ًبارزه، ارتقای سطح سازًان

خواهند  زعم خودشان ًی ب  ادامۀزحمتکشان برای دستیابی به مطالبه خود  ...
ف صت فعالیت در ع ص  

رفاهی را هم از کف  -صنفی
ندهند. باید یادآوری کنیم 

های ذهنی و  ًجموع  عاًل
دهد ب ای  عینی نشان ًی

آنک  بشوان یور  حکوًت 
جمهوری اسبًی را پس زده 

یغما رفشن  و ًان  ب 
دسشاوردهای تاریخی و ًناف  

بینان  ًبارزه  ها با ط ح شعارهایی واق   باید در هم  ع ص  طبق  کارس  شویم، ًی
ب ای تشکل و سازًاندهی ًنسجم طبق  کارس  را تشدید ک د. در این ع ص  

اکنون در  ها اهمیت دارد. دیدساه دیگ ی نیز هم اسشفاده از هم  اًکانات و روزن 
بینان  از توازن قوای  های سندیکایی وجود دارد ک  بدون ارزیابی واق  ح کت

س ک دسی اسشبداد والیی بدون توج  ب   ًوجود ًیان جبه  کار و جبه  س ًای  ب 
ها بدون ارتقای سطح  توان ًوجود در جنبش کارس ی ب  اداً  اعش اض

کند. این دیدساه ب خبف اصول ًبارزات سندیکایی با  دهی پافشاری ًی سازًان
اصطبح کمیش  رهب ی در فوای ًجازی در پی اعمال نم ات خود در  ایجاد ب 

زحمشکشان است. چنین دیدساهی با ًحدود شدن در فوای   جنبش اعش اضی
ها را  ها و کارساه های کارس  در سطح کارخان  ًجازی ارتباط ًسشقیم و ًؤث  با توده

های  نادیده س فش  و خواسش  یا ناخواسش  ب  اً  رشد و ارتقای ًبارزه و اعشصاب
های  سمان ارتباط با توده آورد. در ًقط  زًانی کنونی بی کارس ی لطم  وارد ًی
های ًبارزان راسشین جنبش  ت ین وظیف  س ایی جزو ًهم کارس  و دوری از ذهنی

کارس ی و سندیکایی است. بناب این، تأکید چندباره ب  ض ورت وحدت سندیکایی 
ای جدی است. ب ای  العاده اهمیت داشش  و وظیف  در عین حفظ نم ات، فوق

باید ب  اً  وحدت سندیکایی  های حکوًت جمهوری اسبًی ًی ًقابل  با یور 
ن  در ح ف بلک  در عمل پایبند بود. خواست احیای حقوق سندیکایی در ًقا  

ت ین خواست طبق  کارس  و زحمشکش ًیهن ًا آن حقیقشی است ک  باید در  ًهم
های کارس  را ه چ  بیشش  با آن  پیش ب د و توده های ًبارزه آن را ب  کلی  ع ص 

ای صنای  نفت، ساز و پش وشیمی و  آشنا ساخت. تج ب  اعشصاب کارس ان پ وژه
های ف هنگیان و کارس ان  تپ ، اعش اض همچنین تج ب  ًبارزه کارس ان هفت

دور از ه سون   دهد ب ای آنک  ب  های ک ًانشاه ب  ًا نشان ًی پاالیشگاه
ًان ق ار دهیم دوری  س ایی تأًین حقوق زحمشکشان را س لوحٔ  فعالیت ذهنی

ویژه  س ایی وظیف  و ًسئولیشی حیاتی است. ًبارزات سالیان اخی  ب  ک دن از ف ق 
جای  هایی ًانند "تشکیل ًجم  عموًی" ب  چند ًاه سذشش  ناکارآًدی ط ح

خواست حقوق سندیکایی درعمل در راسشای رشد و ارتقای سطح ًبارزاتی 
های زرد حکوًشی و  سویی با تشکل جنبش کارس ی نبوده است. همچنین هم

چشم اًید داششن ب  این ًقا  یا آن ًقا  ب ای تأًین حقوق کارس ان در جهت 
ًناف  زحمشکشان نبوده و نخواهد بود. در این زًین  ف اًو  نباید ک د ایجاد 

ها و شعارهای نادرست و ناکارآًد و بسشن و ًحدود ساخشن  فوا ب ای تبلیغ ط ح
فوا ب ای شعارهای صحیح ًانند خواست احیای حقوق سندیکایی از سوی رژیم 

فقی  با دقت تما  درحال انجا  بوده و هست. نکش  ًهم دیگ ی ک  باید در  والیت
ها ب  آن توج  داشت ب ناً  چندالی  حکوًت جمهوری اسبًی در  همین زًین 

 های سندیکایی است.  ب اب  جنبش کارس ی و ح کت
در اوضاع بح انی کنونی یکی از آًا  سیاست های نهادی های اًنیشی رژیم 

های کارس ی ب ای ًهار  دیگ  تخلی  ان ژی اعش اض بیان تخلی  توان ًبارزاتی یا ب 
هاست. در کنار این سیاست ًا شاهد ایجاد فوای  و جلوسی ی از رشد اعشصاب

قصد  ارعاب، تهدید و هم اه آن تطمی  و ف سایشی ک دن جنبش اعش اضی ب 
سون  ک  اشاره ک دیم،  ناکارآًد نشان دادن ًبارزات سندیکایی هسشیم. همان

هایی سوناسون دارد. پیش کشیدن  ب ناً  ًهار و کنش ل جنبش کارس ی جنب 
ها و  زًان با تهدید سندیکالیست ط ح اصبح قانون شوراهای اسبًی هم

های ب ناً  ًهار و  های راسشین از دیگ  جنب  های سندیکالیست انسداد فعالیت
کنش ل جنبش کارس ی در این ًقط  زًانی است. ًوضوع ًهم دیگ  اسشقبل 
عمل طبقاتی در ًبارزات جاری است. یادآوری این نکش  اهمیشی اساسی دارد 
ک : در جنبش اعش اضی ضمن وحدت سندیکایی در ه سا  و ً حلٔ  ًبارزه، 

 ض ورت دارد ب  اصل اسشقبل عمل طبقاتی تأکید دوچندان داشت.
سخن، باید ًشحد و ًششکل ب  پایٔ  اصل وحدت سندیکایی و اسشقبل  کوتاه

آوردی ًهم و  س ایان ًقابل  کنیم. در این تقابل و هم عمل طبقاتی با یور  واپس
هایی خطی  ب  دو    های سندیکایی وظیف  تاریخی جنبش کارس ی و ح کت

ها پیوند با ًبارزٔه همگانی و س اس ی ضد  ت ین آن دارند ک  یکی از ًهم
ایم و بازهم ب  آن تأکید  تفصیل سخن سفش  باره ب  دیکشاتوری است ک  ًا دراین

 خواهیم ک د.



جم  کثی ی از ًعلمان شاغل و بازنشسشۀ ًبهارز از   ًاه بار دیگ  دراوایل آبان
های سیسشان و بلوچسشان، قم، الب ز، ته ان، اصفهههان، خهوزسهشهان،  اسشان

ًازندران، و فارس ب  ته ان آًده و با ب سزاری تجم  اعش اضی ًقابل ًهجهلهس 
بندی و  هم اه با س وهی از خدًشگزاران ًدارس، خواسشار اصبح و اج ای رتب 

ههای سه اسه ی  افزایش دسشمزد شدند. در س  ًاه اخی  ًا شهاههد تهجهمه 
ها شههه  کشهور  هماهنگ ف هنگیان ًبارز کشورًان با ف اخوان قبلی و در ده

های ف هنگیان پایان دادن کهارسهزاران رژیهم به   ت ین خواسش  ایم. ًهم بوده
سازی و اخ ا  و زندان فعالین شاغل و بازنشسشه  فه ههنهگهی، تهوقهف  پ ونده

سپاری آًوز ، ارائ  آًوز  و سوشی و تبلت و اینش نت  سازی و ب ون خصوصی
قیهد و شه ط،  های ًسشقل بی اًوزان، حق ایجاد تشکل رایگان ب  تما  دانش

ارتقاء وض  ًعیششی ًعلمان با توج  به  تهور  روز افهزون، اصهبح الیهحه  
بندی بارسذاری شده در ًجلس و افزایش حقوق و ًزایای ه  فه ههنهگهی  رتب 

حداقل تا هششاد درصد حقوق و ًزایای اعوای هیئت علمی دانشگاه، اج ای 
سهازی کهاًهل حهقهوق   کاًل قانون ًدی یت خهدًهات کشهوری، ههمهسهان

بازنشسشگان، و پایان دادن ب  اسشثمار ًعلمان خ ید خدًات آًوزشی بود. روز 
ًاه، رئیس کمیسیون آًوز ، تحقیقات و فنآوری ًجلس وعدۀ نهایهی  آبان ۱

روز آینده را داد.  باید تاکید ک د تحقق ایهن  ۱۵بندی حداکث  تا  شدن  ط ح رتب 
 ای از ابها  ق اردارد. وعده در هال 

ًه ًاه یک فعال صنفی ًعلمان ًهاده ههفهشهم   ۷۷در سفشگویی با ایلنا، روز 
بندی را تی خبص ب  رتب  بندی خواند. او همچنین سفت که   الیح  جدید رتب 

در الیح  قبلی ق ار بود حقوق ًعلمان ب  ًیزان حداقل حقوق اعوای هیئهت 
های اساتهیهد دانشهگهاه  های ًعلمان با رتب  علمی دانشگاه افزایش یابد و رتب 

همش از س دد؛ اًا در الیح  فعلی، "حداقل هششاد درصد" به  "هشهشهاد درصهد 
حداقل حقوق اعوای هیئت علمی" تبدیل شده است. در حالیک  تور  کنونهی 

 ۷۱درصد، و خط فق  در کشهورًهان  ۲۱درصد، تور  انشماری  ۵۱نزدیک ب  
ًیلیون توًان در ًاه است، ب ای جب ان کمبود ًعلم در ًهنهاطهق ًهحه و  و 

ها، وزارت آًهوز  و په ور  اسهشهفهاده از  جویی در هزین  روسشایی و ص ف 
الشحصیبن دانشگاهی با ًدرک لیسانس ب  باال و تحت عناوین ًعلمهان  فارغ

الهشهدریهس و ًهعهلهمهان  ها، خ ید خدًهات آًهوزشهی، حهق آزاد، س باز ًعلم
سپاری خب  داد. این ًعلمان زی  نم  پیمانکهار بهخهش خصهوصهی کهار  ب ون

کنند. دسشمزد این ًعلمان کمش  از دسشمزد یک کارس  سهاده اسهت و به   ًی
شود. دریهافهشهی ایهن  صورت ساعشی و بیشش  اوقات در آخ  سال پ داخت ًی

ًیلیون توًان در ًاه است و ب ای بسهیهاری  ۲هزار توًان تا  ۵۱۱ًعلمان بین 
شود. شکاف طبقاتهی در آًهوز ،  روز بیم  رد ًی ۷۱از ًعلمان ًاهیان  فقط 

های ًهحه و  جهاًهعه ،  ویژه در ًیان الی  ت ک تحصیل کودکان و نوجوانان ب 
سقوط سطح آًوز ، تحمیل نم ات ارتجاعی ب  نما  آًوزشی، سقوط سطهح 
زندسی ف هنگیان و س کوب و تهدید فعاالن سندیهکهایهی ًهعهلهمهان از زًه ه 

فقی  است. باید با ًهبهارزه و حهمهایهت  پیاًدهای سیاست آًوزشی رژیم والیت
 این اوضاع اسفناک پایان داد. های ف هنگیان ب  قاط  از اعش اض

۷۰۱۱آبان  ۷۱دوشنبه    ۳   ۲۵شمارۀ  

یک نهفه  نهمهایهنهده   .۲یک نف  نماینده وزارت کار و اًور اجشماعی؛    .۷
  .۱   کارس ان ب  انشخاب کانون هماهنگی شوراهای اسبًی کار اسشان؛  

ههای صهنهفهی  یک نف  نماینده ًدی ان صنای  ب  انشخاب کانون انهجهمهن
 کارف ًایان اسشان.

های تشهخهیهص و حهل اخهشهبف،  با نگاهی ب  ت کیب اعوای هیئت
ها، نماینده واقعی ًنشهخهب  توان ًشاهده ک د ک  در این هیئت آسانی ًی ب 

ای از سندیکاهای کارس ی ک  حهاًهی واقهعهی ًهنهافه   کارس ان یا نماینده
ارادٔه  اسشبداد والیی جایی به ای  کارس ان باشند، حوور ندارد و اصوالی بنا ب 

 حوور سندیکاهای کارس ی در قوانین ًوردتوج  ق ار نگ فش  است.
های کشور تعهداد  ، در تما  اسشان۷۱۱۱ًه ًاه  ۷۱ب  پایٔ  سزار  ایلنا، 

سفش  ًدی کل تعاون،  های کارس ی با افزایش روب و بوده است. ب  دادخواست
کار و رفاه اجشماعی اسشان قزوین فقط در این اسشان از ابشدای سال جهاری 

دادخواست کارس ی ًورد رسیدسی ق ار س فش  که   ۵۷۸هزار و  تا کنون یک
درصهد رشهد داشهشه  اسهت. او  ۷۲نسبت ب  دوره ًشاب  قبل در اسشان 

وفصهل  ها بیشش ین تأکید ًها به  حهل سوید: در رسیدسی ب  این پ ونده ًی
ها طبق ًصالح  و ساز  است. آیا ًدی کهل تهعهاون، کهار و رفهاه  پ ونده

کند؟ یها در ایهن ًهیهان قصهد  اجشماعی اسشان قزوین حقیقت را بیان ًی
وفصهل  کهنهد، حهل داری از ًناف  کارف ًایان را دارند ک  تأکهیهد ًهی جانب
 ها بیشش  طبق ًصالح  و ساز  انجا  سی د.  پ ونده

خ وجی و آرای صادرشده در اکث یت خود ًغای  با ًدعهیهات ًسهئهوالن 
وزارت کار است. رژیم والیت فقی  ًان  بزرسی ب  سه  راه احهیها و ایهجهاد 

ًان را در اسشفاده از  سندیکاهای ًسشقل کارس ی است و طبق  کارس  ًیهن
این ابزار ًهم ًبارزات صنفی ًح و  ک ده است و ایجهاد سهنهدیهکهاههای 

داند. ًسئوالن رژیم والیت فقهیه ،  ًسشقل کارس ی را ب  ضد ًناف  خود ًی
ویژه وزارت کار، با همدسهشهی شهوراههای اسهبًهی کهار، کهارسه ان و  ب 

زحمشکشان را بدون حمایت و پششیبانی از جانب سندیهکهاههای ًسهشهقهل 
کنند ک  درب خ وجی آن ًصالحه  و  کارس ی ب  سمت و سویی هدایت ًی

 زیان حقوق و ًناف  طبقاتی آنان است. ساز  ب 

بندی معلمان به اجرا در  آیا رتبه های کارگری ... ادامۀ چرا دادخواست
 آید؟ می

افزایش پیدا ک د. بود؛ و اف ادی هم هسهشهنهد که   ۷۱۱۱داروخان  در سال 
ههای دیهوان  ًالکیت صدها داروخان  را در اخشیار خود دارند. ًطابق ب رسی

هزار داروخانه  فهعهال در سه اسه  کشهور،  ۷۱ًحاسبات کشور، از حدود 
داروخان  کارکنان بخش دولشی و نهادهای عموًی غی دولشی  ۸۷۲ًؤسس 

های حاکمیشی   داروخان  نیز از کارکنان شاغل در پست ۲۲۷بوده و "ًؤسس 
ًه ًهاه  ۷۲سذاری، صدور ًجوز و نمارت ب  اًور دارو هسشند." روز  سیاست

هها  نأً  فعالیت داروخان  سال جاری، با خواسشۀ تس ی  در اج ایی شدن آیین
ههای  و اج ای حکم دیوان عدالت در زًین  ب داششه  شهدن ًهمهنهوعهیهت

الشحصیبن داروسازی تجمعی اعش اضی ًهقهابهل  اندازی داروخان ، فارغ راه
وزارت بهداشت ب سزار ک دند. ًعش ضان خهواههان "حهذف تهمها  قهوانهیهن 
انحصارس ایان  و حداقل فاصل  و رانت و حداقل اًشیاز در اعهطهای ًهجهوز 

الشحصیبن داروسازی ب  ًمانعت از داششن بیهش از  داروخان " شدند. فارغ
یک داروخان  توسط ه  "ف دی داروساز و غی  داروسهاز" تهأکهیهد و اعهب  

داران قدیمی و افه اد دارای  های باال ًیان داروخان  ک دند: "ًجوزها با ن خ
شونهد."  های نجوًی ع ض  ًی دست و با ن خ نفوذ در نما  درًان، دست ب 

های با  ویژه داروخان  های ًوجود ب  در این زًین  باید ًشذک  شد در داروخان 
وحقوقی ب ای کارکنان وجود ندارد. سطح  ًالکیت وابسشگان نما  هیچ حق

کاری، و حق بیم  ههمه  تهابه  اراده  ًزد، ًیزان ًزد، ساعات کار، اضاف 
هاست. دولت رئیسی در راسشای اج ای اقشهصهاد  ًالکان حکوًشی داروخان 

حهق کهارکهنهان  های به  ًقاوًشی ن  ًایل و ن  توان ب آورده ساخشن ًطالب 
 بخش بهداشت و درًان خصوصای پ سشاران است.

 های کارکنان بخش بهداشت و  ... ادامۀ مطالبه



۷۰۱۱آبان  ۷۱دوشنبه    ۰  ۲۵شمارۀ   
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های طبقٔه  جبهٔه سرمایه با اعمال تبعیض مزدی در صف
 کند! کارگر تفرقه ایجاد می

 
ه  و نشان ًبارزات کارس ی ب  پیشانی صنعت ساخشمهان سهازی آلهمهان  ًُ

های اخی  و ب ای پنجمین بار، ًذاک ات ًزدی به   حک شده است. در هفش 
شکست کشانده شده اسهت.  نشیج  ًطلوب ن سیده و از جانب کارف ًایان ب 

کمیسیون تعیین دسشمزد اتحادی  صنای  و ساخشمان آلمان )ای. گ. ب. آ. 
داوران فه اخهوان داده  ًدی ه اتحادی  پیشنهاد داد ک  ب  هیئهت یو( ب  هیئت

زًان درخواست ک د، در صورت عد  تهوافهق به  سه  افهزایهش  شود و هم
 دسشمزد، اعشصاب در دسشور کار سندیکا ق ار سی د.

 ۵٫۱اتحادی  صنای  و ساخشمان آلمان در ش ایط کنونی خواهان افزایش 
سهازی  کارس  شاغل در این صنعت و یهکهسهان ۸۱۱۱۱درصد دسشمزد ب ای 

دسشمزد کارس ان در ش ق و غ ب آلمان است. جبهٔ  س ًای  بها تهوجه  به  
ای که  به ایهش ًهههیها شهده،  های بسیار عالی اقشهصهادی زًین  و اًکان

سودهایی س شار کسب ک ده است و اکنون از انجا  ًذاک ات جهدی به ای 
 کند. افزایش دسشمزد کارس ان اًشناع ًی

وبه سشهت  همچنین اتحادی  کارس ان خواهان پ داخت هزین  سهفه  رفهت
کاران ساخشمانی در ب ابه  ایهن  کاران است. اًا پیمان کارس ان از ط ف پیمان

ورزند. کارف ًایان ش ط بازسشت ب  ًیز ًذاک ه را  حق ًقاوًت ًی خواست ب 
کهاران  دانند. پهیهمهان سی ی پیشنهاد ًط ح شده از ط ف اتحادی  ًی بازپس

توانند ب  اتحادی  دیهکهشه   خواهند ًی شیؤه اربابان ه چ  ًی کنند ب  فک  ًی
کاران باید س دن بنهد. از سوی دیهگه ،  کنند و اتحادی  هم ب  خواست پیمان

ًهعهنهای  اصل دسشمزد ًساوی در ب اب  کار ًساوی را جبههه  سه ًهایه  به 
سازی دسشمزد کارس ان ش ق و غه ب  ب اب سازی جاًع  تلقی ک ده با یکسان

کند. در حال حاض  ًیانگین دسشمزد ًاهیان  نهاخهالهص  آلمان ًخالفت ًی
که   یورو. درحهالهی ۱٫۱۵۵وقت در غ ب آلمان ب اب  است با  یک کارس  تما 

 ۲۱۷۷یورو اسهت. در سهال  ۲٫۱۷۱دسشمزد همان کارس  در ش ق آلمان 
وقهت در غه ب آلهمهان  ًیانگین دسشمزد ناخالص ًاهان  یک کارس  تهمها 

یورو بود، حاصل این تفاوت و تبهعهیهض در  ۷٫۱۱۲یورو و در ش ق  ۲٫۲۱۷
یورو در ًاه بود و در حال حاض  این شکاف و  ۱۷۱پ داخت دسشمزد، ب اب  با 

یورو در ًاه رسیده است. در این ده سهال  ۲۱۲اخشبف در پ داخت دسشمزد ب  ًقدار 
یورو از این شکاف عمیهم دسهشهمهزد کهاسهشه  شهده اسهت. اسه   ۱۱سذشش  تنها 

سازی دسشمزدها بخواهد ب  همین شکل و شیوه اداًه  پهیهدا کهنهد، ایهن  یکسان
سال اداً  خواهد یافت و تنها در سده بیست و دو  ًهیهبدی  ۸۱ناب اب ی ب  ًدت 

، پ داخت دسشمزدهای ًسهاوی در به ابه  کهار ًسهاوی در ۲۷۱۱یعنی در سال 
 های ساخشمانی غ ب و ش ق آلمان یکسان خواهد شد. کارساه

ای ک  هم ب  کارس ان در ش ق و هم ب  کهارسه ان در غه ب آلهمهان  تواد اصلی
وساز در صنعت ساخشمان و رونق آن در کهنهار  شود، رشد ًداو  ساخت ً بوط ًی

افزایش نیافشن ًشناسب ًزد و ًزایای کارس ان در قیاس با ایهن رونهق اقهشهصهادی 
ًیهبدی درآًهد ایهن  ۲۱۲۱تا سال  ۲۱۷۱سازی در آلمان است. از سال  ساخشمان

درصد افزایش داشش  است. در این بازٔه زًانی دسشمزدها تنههها  ۱۱بخش از صنعت 
اند و ب  قدرت خ ید کارس ان این صنعت پهس از کسه   درصد افزایش پیدا ک ده ۲۲

درصد افزوده شده است، و همین درصد ناچیز افزایش دسشمزد با  ۷۷ن خ تور  فقط 
بهای ًسکن در بسیاری از ًناطق کشور، س یعای بلعیده شد. درنشیهجه   افزایش اجاره

این روند ناعادالن ، بسیاری از زحمشکشان ک  در ساخت ًسکن نهقهشهی فهعهال و 
هها  اند، اکنون خود از عهده خه یهد یها اجهارٔه ههمهان ًسهکهن اجشماعی ایفا ک ده

ها، باید ب  حجم باالی کار در این بخش هم اشاره ک د. بنها  آیند. عبوه ب  این ب نمی
طهور  ب  سزار  اتحادی  صنای  و ساخشمان آلمان، کارس ان این بخش از صنعهت به 

ت   ساعت بیش ۷۱۸کنند ک  این حجم از کار  ساعت در سال کار ًی ۷۱۲۸ًیانگین 
درصد بیش از ًیانگین ساعت کاری در دیگه  صهنهایه  اسهت.  ۷۱٫۱یا ب  عبارتی 

کاری هم ًوضوعی است ک  در دسشور کار روزان  ق ار دارد. فقط تعداد اندکهی  اضاف 
های ًق ری بازنشسشگی  توانند بدون پ داخت هزینٔ  اضافی یا کاسشی از کارس ان ًی

ویهژه در ًهورد  ب  بیم  تأًین اجشماعی، خودشان را بازنشسش  کنند. این ًوضوع ب 
کنهد. درحهال حهاضه   بیشش  صدق ًی -سازندسان سقف و با    –زن  کارس ان سقف

کار هسشند. اسه   سال سن دارند هنوز ًشغول ب  ۲۵تا  ۲۱دهم کارس انی ک  بین  یک
جبه  س ًای  ب  ًخالفت در افزایش دسشمزدها اداً  دهد، آنگاه کهارسه ان دلهیهل 

ای ب ای دست کشیدن از کار دارند، زی ا اعهشهصهاب بهههشه یهن  درست و قان  کننده
ههایهی اسهت که  بها  دست آوردن حداقل ب خی از آن ارز  سبح ًمکن ب ای ب 
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