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نیافتهپرستارانوادامۀ
مبارزه!

شمارۀ  ۳۱ ،۴۵دی ماه ۳۵۱۱

ضرورت سازماندهی،
همبستگی ،و احیای
حقوق سندیکایی در
جنبش اعتراضی
کارگران و زحمتکشان
دور جدید اعتصاب و اعترا گسترده و
سراسری فرهنگاا در هفتههای اخار که
میتوا آ را گامی بساار امادوارکننده در
جنبش اعتراضی کارگرا و زحمتکشا بهشمار
آورد ،ضرورت سازما دهی و حق تشکلیابی
مستال زحمتکشا را به بحثی جدی در ماطع
زمانی کنونی تبدیل کرده اس  .بهویژه باتوجه
به طرحهای ضدکارگریای که در دول و
مجلس با اشاره ولی فااه تدوین گردیده -مانند
طرح دوفوریتی حمای از کارخانجات در
مجلس که حق بامه کارگرا را بهکلی پایما
میسازد و ناز طرح اصالح قانو کار -این
بحث اهماتی باشتر کسب میکند .افزو بر
این ،ژرفش شکاف طبااتی و گسترت فار
همراه با سااس اعما اختناق که کاسه صبر
تودههای مردم را لبریزکرده و واکنش اعتراضی
طباه و الیههای اجتماعی گوناگو را باش از
پاش برانگاخته این ضرورت را عاجلتر کرده
اس  .درهمان حا حکوم جمهوری
ٔ
برگزیده ولی فااه با بحرا
اسالمی و دول
همهجانبهای
دس بهگریبا ادامه در صفحه ۲

کارگران همه کشوراه متحد شوید!

در روزهییای اخییاییر عییالوه بییر
تجمعهای اعتراضی کارکنا شرکتیی
مراکز خدمات جامع سالمی اسیتیا
ق در ماابل دانشگاه علوم پزشکیی و
ٔ
خواسته حذف مراکز خصوصی بهداش و عاد قرارداد مستاا  ،ما همچنان تجمع
ساختما استانداری ق با
اعتراضی بازنشستگا مخابرات در برابر وزارت ارتباطات در تهرا  -و مطابق معیمیو روزهیای ییکیشینیبیه،
برگزاری تجمعهای اعتراضی بازنشستگا صندوق فوالد در شهرهای اصفها  ،اهواز ،و دامیایا را شیاهید
بودی و ه زما با آ ها ،تجمعهای اعتراضی پرستارا در هفتههای اخار در نااط مختلف کشور همچینیا
ادامه داشتهاند .رژی والیی بهرغ کمبود شدید ًتعداد پرستارا در مراکز درمانی کشور با عدم استخیدام فیار
التحصاال پرستاری که آماده کار هستند عمال لشکر بزرگی از پرستارا باکار ،را ایجاده کرده و توانسیتیه بیه
ٔ
سرمایه انسانی سیازمیا
بهرهکشی خشنی از پرستارا کشور دس بزند .معاو
نیوع
۰۸
از
"بیایش
وجیود
اداری و استخدامی کشور روز  ۰۰آذرماه  ۰۴۱۱از
ادامه در صفحه ۱
لزوم تشکل سندیکایی در مبارزات جاری به بحثی جدی در میایا
چراتشکلهای

فعاال جنبش کارگری کشور تبدیل شده و ضرورت دستیایابیی بیه
سازما ٔ
پایه کارگرا یعنی سندیکا در پی اعتصاب و اعتیرا هیای
»رسمی«نماینده اخار ازجمله اعترا سراسری تحسانبرانگاز فرهنگاا اهمیای
یافته اس  .بهموازات توجه زحمتکشا به این واقعا شاهد آنیای
کارگراننیستند؟! که تشکلهای زرد حکومتی که از آ ها در میایام تشیکیلهیای
رسمی نام برده میشود باشازپاش نزد زحمتکشا کشور منیزوی
شده و توانایی مانورشا را از دس میدهند.
رژی استبدادی حاک بر ماهن ما از یک سو با حذف گامبهگام بخشهای هرچند انید بیاقییمیانیده از
تاوی تشکلهای زرد حکومتی و زییر کینیتیر شیا
قوانان حمایتی مندرج در قانو کار و از سوی دیگر با ً
مانند شوراهای اسالمی کار یا انجمنهای صنفی ،عمال حق ایجاد سندیکیاهیای واقیعیی را بیهرسیمیای
نمیشناسد .این اقدام رژی ناض خشن حاوق بناادین کار و زیر پا گذاشتن منشور جهانی حاوق سندیکایی
اس  .عالوه بر اینها ،حکوم جمهوری اسالمی با بازداش و پاگرد و اعما فشار به فعاال و نمایندگیا
واقعی کارگرا  ،هرگونه فعالا مستال سندیکایی را سرکوب میکند.
قانو شوراهای اسالمی کار که در سا های دهه خونان  ۰۶۳۱بهتصویب رسیاید ،حیق تشیکیلییابیی
کارگرا مطابق با منشور جهانی حاوق سندیکایی و مااولهنامههای  ۷۸و  ۸۷سازما بانالیمیلیلیی کیار را
ٔ
تبصره  ۴ماده  ۰۶۰قیانیو کیار
نادیده میگارد .در قوانان جاری حکوم جمهوری اسالمی -بهطور مثا
ٔ
جمهوری اسالمی -فاط سه گونه تشکلیابی یعنی :شوراهای اسالمی کار ،انجمن صنفی ،و نماینده کارگر
بهرسما شناخته میشوند .این درحالی اس که در منشور جهانی حاوق سندیکایی -ذیل ٔ
ماده ییک -بیر
حق کارگر برای تشکلیابی سندیکایی بدو اجازه و نظارت ماامهای دولتی و کارفرمایی با صراح تیککیاید
شده اس  .همچنان در ٔ
ماده دو ذیل آزادی فعالا سندیکاهای کارگری آمده اس " :اعضای سندییکیاهیا،
اساسنامه و آیاننامه مربوط به سندیکا و چگونگی و حدود فعالا آ ها را باید خود تدوین کینینید و بیدو
هاچگونه محدودی رهبرا و مسئوال سندیکاهای خود را برگزینند .بهاینترتاب ،رژی مستبد حیاکی بیر
ماهن ما تا کنو برخالف منشور حاوق سندیکایی و مااولهنامههای  ۷۸و  ۸۷سازما بانالمللی عمل کرده
اس و از حق انتخابات آزاد و دمکراتاک کارگرا در کارخانهها ،کارگاهها ،و ادارات که در آ نیمیایینیدگیا
واقعی کارگرا و زحمتکشا باید برگزیده شوند ،بهشدت ممانع کرده اس و میکند.
حضور نماینده کارفرما در ماام یکی از اعضای تشکال دهنده شورای اسالمی کار ،معنای واقعی و ییک
تشکل کارگری را که باید از منافع کارگرا و زحمتکشا دفاع کند از محتوای واقعی و طبایاتیی ات تیهیی
ساخته و تشکل را به ارگانی گوت بهفرما حکوم تبدیل کرده اس  .میطیابیق قیوانیاین میوجیود رژیی ،
تشخاص صالحا کاندیداهای عضوی در شوراهای اسالمی کار در چارچوب شرایط مذکور در ماده فیوق
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
به ٔ
نمایینیده مینیتیخیب
وزارتخانه مربوطه [وزارت کار] ،و
نماینده
نماینده وزارت کار،
عهده هائتی مرکب از:
مجمع کارکنا میباشد و حضور نماینده کارفرما در ماام یکی از اعضای تشکال دهنده شورای اسالمی کار
در قانو آمده اس  .بر پایه این قوانان ارتجاعی و ضد کارگری اس که تشکلهای زرد همیچیو زاهیدهای
حکومتی نه ارادهای و نه تواناییای برای دفاع از منافع کارگرا و زحمتکشا ندارند.

ادامه در صفحه ۱

ٔ
کارگرانوزحمتکشانبرضد
منسجموسراسری
مبارزه
پیشبهسویسازماندهی
ِ
ِ
ِ
ظلم،بیعدالتی،محرومیت،سرکوبحقوقصنفیوبرایتشکیلسندیکاهای

ِ
ِ
مستقلکارگری!
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شمارۀ ۴۵

ادامۀ ضرورت سازماندهی ،همبستگی ،و
اس و از پاسخگویی به مطالبههای مردم بهویژه تهیدستا
جامعه ه ناتوا اس  .حرک های اعتراضی کارمندا ،
بازنشستگا  ،مستمریبگارا تکمان اجتماعی ،پرستارا ،
دهاانا  ،و اعتصابهای کارگرا در چهارگوشه کشور
ٔ
دهنده نارضایتی فزاینده در جامعه و آمادگی تودههای مردم
نشا
برای مبارزه و ماابله با استبداد والیی در ماایسه با گذشته اس .
جنبش اعتراضی طباه کارگر و زحمتکشا در بطن این
رویدادها ژرفش و گسترت یافته و مییابد .ازاینروی،
اعتصابهای گسترده در مراکز صنعتی و معاد کشور و اعتصاب
و اعترا سراسری فرهنگاا که درهفتههای اخار شاهد آ
بودهای  ،بهلحاظ کمی و کافی دیگر استثناء و رخدادهایی
غارعمده در عرصه مبارزه طبااتی ارزیابی نمیشوند .مازا
گستردگی اعتصاب درماا کارگرا پروژهای صنایع نف  ،کارگرا
معد های مس ،و اعترا های بازنشستگا و فرهنگاا از
نارضایتی شدید در ماا زحمتکشا فکری و یدی و مخالف
فعا شا با وضعا موجود حکای میکند .این جنبش اعتراضی
گسترده اما هنوز فاقد سازما دهی ضرور و برخوردار نبود از
سطح الزم همبستگی ،مختصههایی معان دارد که توجه به آ ها
برای اراهه راهکار مؤثر مفاد خواهد بود.
ٔ
مشخصه مه در جنبش اعتراضی اخار حضور تودههای کارگر و
نخستان
دیگر زحمتکشا مانند فرهنگاا و پرستارا در اغلب حرک های اعتراضی
بهویژه اعتصابها اس  .وجود این واقعا تحولی مثب و نشانهای از رشد
آگاهی طبااتی چه بهلحاظ سااسی و چه بهلحاظ صنفی -سندیکایی میتواند
باشد و بساار پراهما اس  .نکتهای ظریف که باید به آ توجهی جدی کرد
این اس که این رشد آگاهی طبااتی با باال رفتن سطح سازما دهی الزم
هنوز انطباق ناافته اس  .دومان مشخصه ،اعتصابها در یک رشته معان یا
یک واحد صنعتی خاص یا یک شهر مشخص محدود بوده اس .
نبود تشکل پایهای
سومان مشخصه ضعف سازما دهی اس که به ِ
طبااتی زحمتکشا یعنی "سندیکا" ارتباط دارد .سازما دهی اعتصابها
ازجمله در معد های مس ،هف تپه ،و همچنان اعتصابهای کارگرا فنی
و تکناسانهای صنع برق و کارگرا شهرداریها بدو انسجام رهبری و
تشکل طبااتیای سندیکایی اس  .ممنوعا فعالا سندیکاها و جایگزین
شد آ ها با تشکلهایی بهنام "شورای اسالمی کار" به ٔ
وساله قانو ضد
ٔ
کارگری رژی در این
عرصه مه  ،مانعهایی جدی در سازما دهی اعتصابها
نبود سندیکاها
.
اس
هایشا
مطالبه
و
حاوق
به
کارگرا
بهمنظور دستاابی
ِ
بهویژه ،و برخی هدای کرد ها و رهنمود داد ها برای مبارزات کارگری از
سوی گرایشهای معان سندیکایی با انگازههای گوناگو در چارچوب فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی ناز (تاکاد میکنا فاط در چارچوب فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی) به امر سازما دهی اعتصابات در سطح
کارگاهها و کارخانهها و ادارات دولتی و خصوصی لطمه وارد میسازد .این
لطمه ناشی از این واقعا اس که تککاد بر فضای مجازی نه بهعنوا ابزاری
مؤثر ،بلکه بهعنوا یگانه ابزار موجود برای رهبری و هدای اعترا ها درنظر
گرفته میشود و مازا رابطه ماا تودههای کارگر و رهبری اعتصابها را تا
حد معانی کاهش میدهد .درعانحا  ،ضعف حضور سندیکاها تکثارگذاری از
سوی جریا های ناسال و مشکو وابسته بهرژی و امپریالاس بههدف
کنتر یا بهانحراف کشاند جنبش اعتراضی را امکا پذیر میسازد .برای
غلبه بر ضعفهای سازما دهی و رهبری میباید بر این نکته محوری
ٔ
همچو هسته
وظافه اصلی مبارزا سندیکایی و هوادارا منافع طباه کارگر
تاکاد دوچندا داش و با سازما دهی خود به اعتصابها و تکمان
ٔ
وظافه
همبستگی الزم بهتاوی جنبش کارگری -سندیکایی کوشاد .این
اصلی و عمده میتواند عبارت باشد از :رابطه تنگاتنگ با تودههای کارگر ،زیرا
ً
اصوال جنبش سندیکایی بدو تکاه بر تودههای کارگر و کلاه زحمتکشا
فکری و یدی از مفهوم واقعی خود تهی میشود .سرکوب و جو پلاسی در کنار
اعما سااس تطماع و تهدید البته مانعهایی جدی در راه برقراری ٔ
رابطه مؤثر

ماا تودههای کارگر و فعاال سندیکاییاند .اما این مانعها غلبهناپذیر ناستند و
ٔ
باید یادآوری کنا که در اثر تالت
پاگارانه سندیکالاس های راستان ،در
شاوههای غلبه بر این مانعها گامهایی ارزنده بهپاش برداشته شدهاند .باوجود
برداشته شد این گامهای مثب  ،کماکا با حل معضل فاصله داری .
با رشد بحرا درهمه عرصهها و ناکارآمدی نسخههای پاچاده شده از سوی
رژی برای برو رف از بحرا مزمن و فزاینده که وجهی از آ در الیحه بودجه
ٔ
مبارزه جنبش
سا آینده نمایا اس  ،نارضایتیها گسترت خواهند یاف و
کارگری اوج باشتری خواهدگرف  .جنبش کارگری -سندیکایی برای ایفای ناش
مؤثر در تحو های آینده که از ه اکنو در افق سااسی ماهن ما پدیدار شدهاند،
باید ازهرباره باشتر تجهاز ،تاوی  ،و سازما دهی شود .همچنان باید بافزایا
که جنبش اعتراضی و اعتصابهای ماههای اخار برخی شعارها را ناز مطرح
کرده که بساار بااهما اند .طرح خواستههایی از سوی کارگرا و زحمتکشا
مانند :مزد مساوی در برابر کار مساوی ،توقف برنامه خصوصیسازی ،حذف
پامانکارا ناروی انسانی ،لاو قراردادهای موق  ،و اجرای طرح طباهبندی
مشاغل ،یورت به قلب برنامههای نولابرالی حکوم جمهوری اسالمی اس .
این خواس ها با مضمو روشن ضدسرمایهداریشا در ماطع زمانی کنونی و
ٔ
مرحله اناالب ملی و دمکراتاک اهماتی اصولی
در پاکار با دیکتاتوری والیی و
دارند.
ٔ
مدرسه مبارزه اس  .فردریش انگلس اعتصابها را رزمگاه و
اعتصابها
ٔ
مدرسه اناالب میناماد .ازاینروی ،اهما اعتصابها و اعترا های پراکنده
ٔ
در این واقعا نهفته اس که زمانههای عانی و ذهنی مبارزه جنبش کارگری
در مادا مبارزه طبااتی صاال مییابند .بنابراین باید با تککاد بر شعار احاای
حاوق سندیکایی ،ارتاای سطح سازما دهی ،و گسترت همبستگی متاابل،
جنبش کارگری و سندیکایی را تاوی کرد و از این راه در پاوند با جنبش سراسری
ضد دیکتاتوری ،در مصاف با رژی والی فااه و نفوذها و توطئههای
امپریالاس  ،ناش عامل مردم را تحکا کرد .در اوضاع بحرانی کنونی ،جنبش
کارگری و حرک های سندیکایی ضمن مبارزه برای تکمان منافع طباه کارگر و
زحمتکشا  ،برخواس های مشتر الیههای اجتماعی گوناگو جامعه مانند
ٔ
تکمان عدال اجتماعی ،تاوی
بناه تولاد ملی ،حاوق و آزادیهای دمکراتاک
فردی و اجتماعی ،و طرد سد اساسی پاشرف جامعه ما یعنی والی فااه تاکاد
کردهاند و میکنند .سازما دهی ،ابراز همبستگی ،و احاای حاوق سندیکایی در
ٔ
وظافه درنگ ناپذیر فعاال و مبارزا
پاوند با جنبش سراسری ضد دیکتاتوری
جنبش کارگری و سندیکایی ماهن ما اس .
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ادامۀ دفاع از آزادیهای سندیکایی... ،
همچنا ظاهر خواهند شد .بهعبارتدیگر ،ما این همهگاری را برای مدتزمانی
همراه داری .
در خال این سناریوی دشوار ما مجبور شدهای برای دفاع از حاوق اندکی که
داری در برابر هجوم شرک ها مااوم کنا  .حملهها به آزادیهای سندیکایی،
حق اعتصاب ،و قراردادهای دستهجمعی و بر ضد دستمزدها تشدید شدهاند.
پاامد این وضع این اس که سازما بانالمللی کار انجام وظافۀ خود را که
اطمانا حاصل کرد از رعای همۀ استانداردهای بانالمللی کار ،ساعات کار،
افراد بومی ،آزادیهای سندیکایی ،امنا اجتماعی ،اخراجها ،و جز اینهاس ،
متوقف کرده اس  .سازما های بانالمللی از سوی کارفرمایا و دول های
نولابرا و همچنان سازما بانالمللی کار حمای میشوند .ناض آزادیهای
سندیکایی ادامه دارد و آ ها [سازما های بانالمللی] چش خود را میبندند،
هما طور که مراکز اتحادیههای کارگری کشورهای توسعهیافته مدام ُمثله
میشوند ،همکارانشا ه در کلمباا و شالی ُمثله و کشته میشوند ،قلمرو
"ماپوچه"ها [اقوام سرخپوس بهطور عمده ساکن در شالی] نظامی شده اس ،
درگاریهای دروغان وجود دارد ،در گواتماال و در بسااری از کشورها رهبرا
اتحادیهها در معر آزار و اذی قرار میگارند ،اما از سازما بانالمللی کار
صدایی درنمیآید و شناده نمیشود .ما مبارزهای تاه برای دموکراتاک کرد
انتخابات گروه کارگرا سازما بانالمللی کار با انتخاباتی آزاد و دموکراتاک،
متناسب و با لاس  ،گسترت دها  .در این چارچوب ،ما مادمات هجدهمان
ٔ
درباره
کنگرۀ فدراساو جهانی سندیکاهای کارگری را آغاز کردهای و در آ باید
این سناریوی دشوار بحث کنا .
رفاا ،دوستا !
ما برای شما در مناظرههایتا موفاا های زیادی آرزو میکنا  ،شما
چازهای زیادی برای بحث و تباد نظر دارید ،زما هایی جدید فرامیرسند و
زما هایی آسا نخواهند بود ،سرمایه ترفندهایی زیاد و متحدانی قدرتمند مانند
چندملاتیها دارد .اما بااینحا وضعا سااسی چالشبرانگاز اس .
در پایا فرص را ماتن شمرده و به رهاس هائ وزیرا که ما را همراهی
میکند ،در رابطه با اینکه دول جدید در حکوم کرد به کارگرا و مردم توجه
کند ،آرزوها و امادهایما را ابال میکنا .
تکرار میکن  ،برای کنگرۀ شما موفاا های فراوا آرزومندم.
[ترجمه از :سای فدراساو جهانی سندیکاهای کارگری ،او آذرماه
.]۰۴۱۱

سندیکای کارکنان آموزش و علوم آلمان :قراردادهای
موقت را لغو کنید!

اتحادیه آموزت و علوم آلما (گ .ای .و) از دول اهتالفی جدید میخواهد از
ابتدای شروع به کار خود به تحمال قراردادهای موق پایا داده و در راستای
بهرسما شناختن اشتاا داهمی برای آموزگارا  ،فرهنگاا  ،و پژوهشگرا
در عرصه آموزت و علوم اهتمام ورزد .آندریاس کلر ،معاو اتحادیه و
کارشناس عرصه دانشگاهی ،میگوید " :قراردادهای موق که زما آ
همواره کوتاه و کوتاهتر میشود ،از یک سو در دورا آموزت سنگاندازی و
آ را طوالنی میکند و از سوی دیگر کسب عل را با مشکالتی روبرو کرده
اس که نباید بهاین گونه ادامه پادا کند .ما از دول جدید انتظار داری که در
اولان  ۰۱۱روز حکوم  ،طرح و پاشنویسی را برای اصالح قانو
قراردادهای علمی اراهه کند .هدف از این طرح باید داهمی کرد مشاغلی
باشد که وظایف آ ها ه داهمی اس  ،مدتزما قراردادها باید الزامآور باشد
و حق تمدید نگهداری کودکا در مهدکود برای سرپرس کودکا و
بهخصوص در زما همهگاری ویروس کرونا فراه شود ".آندریاس کلر
اهتالفی جدید میخواهد که بودجه درنظر گرفته شده برای
همچنان از دول
ً
کارهای علمی ،کامال هدفمند و در مسار کارهای صحاح علمی بهسود
جامعه بهکار برده شود.
https://www.unsere-zeit.de/forderung-an-ampel163570/
ٔ
نشریه حزب کموناس آلما (د . .پ)۰۱ ،
]ترجمه از :روزنامه "عصر ما"،
آذرماه .]۰۴۱۱

ٔ
ادامۀ مطالبههای دست نیافته ...
قرارداد" در کشور خبر داد که ازجمله قراردادهای شرکتی و هشتیادونیهروزه
نوع معمو و رایج آ ها در بخش درما اند.
اجرای قانو تعرفهگذاری خدمات پرستاری یکی از خواس های اصیلیی
پرستارا از  ۰۴سا قبل تا زما حاضر بوده اس  .این قیانیو در سیا
 ۰۶۷۳و با  ۰۸۱رأی موافق در ًمجلس تصوییب شید و پیس از گیذشی
چهارده سا از این مصوبه تاریبا هر سا ضمن بهاصطالح تکری از شال
پرستاری و ماام شامخ پرستار ،خامنهای و دیگر کارگزارا رژی با لحنی از
همدردی و تکثر به لزوم اجرای این قانو اشاره میکننید .بیعید از میبیارزه
مستمر پرستارا  ،روز  ۱۰آذرماه خامنهای با تککیاید بیر "ضیرورت روایی
حااای واقعاات جامعه" و جلوگاری از "روای تحریفآماز و درو " دشمین،
گف " :این قانو  ۰۴سا قبل تصویب شده اما متکسفانه تا روزهیای آخیر
دول قبل حتی آیاننامههای اجرای آ تنظا نشده بیود ".ایین میوضیع
خامنهای ریختن اشک تمساح برای زحمتکشا اس  ،زیرا آنچیه بیر سیر
قانو تعرفهگذاری پرستارا آمده محصو سااس های کلی نظیام اسی
ٔ
کننده چنان برنامههای ویرانگری اس .
که ولی فااه از طراحا و تکیاد
ٔ
روزنامه همدلی ۱۱ ،آذرماه ،از کیمیبیود  ۰۱۱هیزارنیفیری پیرسیتیار و
"درخواس مهاجرت  ۰۱۲۱پرستار در سا گذشته" خبر داد .هیمیچینیاین
دبارکل خانه پرستار در گفتگویی با ایلنا ۱۱ ،آذرماه ،از جا باخیتین حیدود
 ۰۲۱نفر از پرستارا بهدلال ابتال به  ۰۸و ابتالی "باش از یک بار" بیرخیی
از آنا بهاین باماری خبر داد .بر اساس گفته او" ،ایرا از ایین مینیظیر در
ردههای نخس جهانی قرار دارد .او از افزایش "حدود  "۶۱۱برابری تیعیداد
دانشجویا پرستاری در  ۰۲سا گذشته ،و حدود " ۰۱۱هزار پرستار باکار"
و انتظار به استخدام "لشکر انبوهی از فار التحصاال رشتیه پیرسیتیاری"
داد .بهعبارتدیگر ،برای ارزا سازی ناروی کار پیرسیتیاری ،رژیی
گزارت ً
والیی عمدا دهها هزار پرستار باکار ایجاد کرده اس  .مطابق گیفیتیههیای
دبارکل خانه پرستار ،بهازای هر تخ بامارستا و بر اساس استاندارد بایید
 ۱٫۲پرستار وجود داشته باشد؛ درصورتی که مازا پرستار نسب به تخی
در سا " ۰۶۸۸حدود  " ۱٫۸بود .بنابراین ،پرستارا میجیبیور مییشیونید
"اضافهکاریهای اجباری داشته باشند" ،و بهعل کمبود شدید پرسیتیارا ،
بازنشستگی پاش از موعد که حق قانونیی پیرسیتیارا اسی  ،در بیرخیی
دانشگاهها اجرا نمیشود.
بر اساس گفتههای او ،در نظام فعلی بهداش و درما کشور "اخیتیالف
 ۰۱۱برابری بان درآمد پزشکا و پیرسیتیارا " وجیود دارد؛ و در نیظیام
تعرفهگذاری فعلی ۳۲ ،درصد از درآمد  ۰۱۱هزارتومانی یک عمل جیراحیی
به جاب پزشکا سرازیر میشود ،و بعد از توزیع سه بامارستا و دانشگاه
علوم پزشکی و اعضای هائ علمی ۱۱ ،درصد ناز "بان کادر درما اعی
از پرستارا  ،ناروهای خدماتی ،و بااه پرسنل بامارستا توزیع مییشیود".
گرچه بار دیگر کارگزارا رژی اجرای قانو تعرفهگذاری خدمات پرستیاری
را وعده دادهاند ،اما در رژی والیی و مطابق شعار معروف بیازنشیسیتیگیا :
"فاط کف خاابا  ،بهدس میآید حاوقما "!

ادامۀ چرا تشکلهای »رسمی« ...
دیرگاهی اس که اعتماد و اعتبار تشکلهای زرد حیکیومیتیی در بیاین
کارگرا و زحمتکشا ماهنما از بان رفته اس  .کارگرا و زحمتکیشیا
ماهنما بر پایه مبارزات و تجرباات ریشهدار در تاریخ مبیارزاتیی کیارگیری
ایرا و جها و بر ٔ
پایه سن های درخشا و اناالبی جنیبیش کیارگیری و
سندیکایی پرافتخار ایرا برای احاای حیایوق سینیدییکیاییی و تشیکیایل
سندیکاهای مستال مبارزه میکنند .طباه کارگر و زحمتکشا ماهینمیا
این حق طباعی را با مبارزهای پاگار بهدس خواهند آورد .زمیا و سیایر
رویدادها بهسود ارتجاع و تشکلهای زرد حکومتی ناس .

۵
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دوشنبه  ۳۱دی ۳۵۱۱

دفاع از آزادیهای سندیکایی ،حق
اعتصاب و قراردادهای دستهجمعی
ُ
سخنرانی رفیق خوزه ارتیز ،عضو شورای رهبری فدراسیون
جهانی سندیکاهای کارگری در مراسم افتتاحیۀ پانزدهمین
کنگرۀ ملی "کنفدراسیون عمومی کارگران
پرو" ( "ث.ژ.ت.پ" [")]"CGTP
ِ
نمایندگا کنگرۀ پانزده "کنفدراساو عمومی کارگرا پرو" و رهبرا
مدعو اتحادیههای بانالمللی!
رفاا ،هائ رهاسۀ کنگره ،و رفاای رهبری کنندۀ کنفدراساو عمومی
کارگرا پرو!
من درودهای محب آماز فدراساو جهانی سندیکاهای کارگری و
دبارکل آ را به شما ابال میکن  ،کناد ،و ه زما درود اتحادیۀ کارگری-
طبااتی شالی که عضو هماهنگکنندۀ شالی در فدراساو جهانی
سندیکاهای کارگری اس را ناز بپذیرید!
همچنان من از سوی مرکز خودگردا کارگرا شالی درودهای برادرانۀ
آ را به شما میفرست !
دوستا  ،ما در این دو سا اخار لحظههایی دراماتاک در زندگی کارگرا
و بشری تجربه کردی  ،لحظههایی که محصو همهگاری کووید  ۰۸بود و
نشا داد که نظام سرمایهداری و سرمایهدارانی که بر کشورهای ما در
دهههای اخار حکوم کردهاند ،ک یا هاچ کاری انجام ندادهاند تا بتوانا
ساست های بهداشتیای کارآمد داشته باشا و در موقعاتی قرار گاری که
توانایی ماابله با باماریهایی جدید داشته باشا که در نتاجۀ گرمایش
جهانی و نبود سااس های کافی بهمنظور جلوگاری از افزایش این گرمایش
گریبانگار بشری شده اس .
نابرابریها رشد میکنند و رشد میکنند ،نامی از جمعا جها
هما قدر در تملک خویش دارند که  ۷۳نفر از ثروتمندترین افراد دناا در
تملک ًخود دارند.
تاریبا نامی از ثروت جها در دستا یک درصد از ثروتمندترین بخش
جمعا جها متمرکز اس که مبلغ آ به  ۰۰تریلاو دالر میرسد و
معاد  ۳۲برابر کل ثروت نامی از جمعا جها اس .
ٔ
متحده آمریکا ،پایتخ انحصارها و سرمایهداری ،پس از
در ایاالت
بحرا مالی سا  ،۰۶۷۷ /۱۱۱۸یک درصد از ثروتمندترینها ۸۲ ،درصد
از رشد را به خود اختصاص دادهاند ،درحالی که  ۸۱درصد از فاارترینها
فاارتر شدهاند.
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فاط یک پرانتز،
کنفرانس سازما
ملل متحد در مورد
تااارات آبوهوایی
تاااراتی
بدو
عمده و تعهدی به
جلوگاری یا کاهش
گرمایش جهانی
بهپایا
تازگی
رساده اس و هاچ
توافای بهوجود
ناامده تا کشورهای
و
مرکزی
توسعهیافته از آ
بهمنظور متوقف
کرد این بال که
جها را درخطر
انارا قرار داده
اس ابزاری فراه
کنند .کشورهای
توسعهیافته ثروتمند
شدند و اکنو
نمیخواهند
مشارکتی داشته
باشند تا فجایعی را
که بهجا گذاشتهاند از ماا بردارند و همچنان متعهد نمیشوند که انتشار گازهای
گلخانهای را متوقف کنند .اکنو آ ها به تالتشا برای ایجاد بیثباتی در کوبا،
ونزوهال ،و ناکاراگوهه ادامه میدهند .از سوی دیگر ،آ ها به حمای از اسراهال در
قتلعام فلسطانیها ادامه میدهند ،شرک های آ ها همچنا به افزایش تمرکز
اقتصادی ادامه میدهند و افزایش قدرت انحصارها و انحصارهای فراملی از آ ها
پاشی میگارد .آ ها صنع جها سوم را ویرا کردهاند و بخشی از کشورهای
توسعهیافته و تعداد بساار کمی از آ ها بهطرزی افتضاحآور سودهایشا را در
بحبوحۀ همهگاری افزایش دادهاند و تمرکز ثروت در دستانی اند شمار فزونی
یافته اس .
درحالی که صدهاهزار کارگر شالشا را از دس دادهاند ،ما در هر یک از
کشورهایما مجبور شدهای خدمات ضروری آب ،برق ،ارتباطات ،حملونال ،و
مواد غذایی را با جا خود و دستمزدهای فالک بارما  ،و جز اینها ،حفظ کنا .
سستی کارفرمایا و نبود اقدامهای بهداشتی و درمانی ،صدهاهزار نفر از
همکارا ما را بهکام مرگ کشاندهاند بدو اینکه حاکما برای پاشگاری از آلودگی
باشتر و مرگ کارگرا تدباری کنند چندا که هرروز کارگرا کماکا جا شا را از
دس میدهند .استثناهایی وجود دارد ،بله ،اما آ ها فاط استثنا هستند.
در کشورهای توسعهیافته و در کشورهای ما ،دول ها زیر فشار کارفرمایا زودتر
از زما توصاهشده کارخانهها و مراکز کاری را باز کردند که پاامدهایی فاجعهبار
برای کارگرا در ایتالاا ،فرانسه ،آلما  ،هند ،برزیل ،شالی ،کلمباا ،و اکوادور
داش و درنهای ناز همهگاری همچنا ادامه دارد.
در باشتر کشورها واکساناساو ناچاز اس  .کشورهای معدودی توانستهاند باش
از  ۲۱درصد جمعا شا را واکسانه کنند ،اما باوجوداین ،طوری کار میکنند که
گویی هاچ اتفاقی نمیافتد ،درنتاجه متخصصا خاطرنشا کردهاند تا زمانی که
باش از  ۸۲درصد جمعا جها واکسانه
نشوند ادامه در صفحه ۱
موجهای جدید عفون ها و سویههای جدید ویروس
ً
لطفا در مکاتبات خود با آدرس های زیر از ذکر هرگونه نام اضافی خودداری کنید.
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