
زیر سلطٔه رژیم استبدادی والیت  قتهت ته  
تبع ض جنس تی و مزدی درحق زنتن  اتنر تر 

من  بن تنر و پود این رژیم ارتجنعی درهتم  م هن
اس . حداقل دستتتدتزد  تن ده و نهندینه شده 

هنی زند ی یک خننوار  هنس  اه بن هزینه سنل
متوسط انر ری قنصله عظ دی ینقته و شکنف 

هن و ه نهوهنی تکراری شورای عنلی اتنر و  شود. بر خالف ندنیش تر می طبهنتی ن ز در جنمعه هردم  سترده
اس     تنهن مع ش  مردم بهتر نشده هنی رژیم مبنی بر اقزایش دستدزدهن و سبه  آ  بر تورم  نه دیگر ار ن 

اس  و شتدتنر زیتندی از اتنر ترا  و  بلکه توا  خرید منیحتنج اول ه ن ز برای مردم دشوارتر از  ذشته شده 
ع ن  در  توا  به اند. تبع ض جنس تی و مزدی درحق زنن  انر ر را می زحدتکشن  به زیر خط قهر اشننده شده

هنیی اه رژیم  هن و مننع عل  محدودی  ارد. زنن  انر ر و زحدتکش به هنی رسدی و غ ررسدی مشنهده انر نه
اس   از حدنی  و پشت بننی سنزمن  صنفی متعلق بته   وجود آورده در راه اح ن و ایجند سندیکنهنی مستهل به

مزد یکسن " در ارتبنط بن زنتن   -اند. استثدنر دائدی و نهض آشکنر قننو  "انر یکسن   خودشن  محروم مننده
بنره خبر زاری ایلنن  سوم اسفندمتنه  شود. دراین هنی تول دی و خدمنتی مشنهده می انر ر در بس نری از انر نه

هنی غ ررسدی و اتنر ترا   سنل  ذشته  اعتراف ارد: "تبع ض جنس تی در روابط انر  قهط محدود به انر نه
هنی رسدی و برای ب ده شتد تن  شتنغتل و  تخصص و قنقد ب ده ن س ؛ برابری دستدزد حتی در انر نه بی

روشتن: عتدم پترداخت    شود؛ یک ندونهٔ  هنی مختلف بنزنشستگی اشور ن ز رعنی  ندی بنزنشستٔه صندوق
مزاینی ع دی به زنن  ب ده شده )چه شنغل و چه بنزنشسته( اس ." هدچن ن این واقتعت ت  در ارتتبتنط بتن 

هنی اخ تر چتنتد بتنر  اند. مثاًل پرستنرا  شراتی در منه اند ن ز صدق می پرستنرا  اه بخش عددٔه آنن  زنن 
شن  را خواستنر شتدنتد.  تر پ دننکنرا  ن روی انر  و تبدیل وضع   شغلی اعتراض اردند و حذف هرچه سریع

هن  در  روزه  شراتی  وجزاین ۹۸اس  از این اه در شرایطی اه قراردادهنی متعدد  حق آنن  عبنرت  مطنلبٔه به
هن وجود دارد  رژیم چگونه ادعنی عدال  دارد. پرستنرا  از حهوق بدیهی  امن   شغلتی  و متزد  ب دنرستن 

هن  عدم پرداخ  نشد  مبلغ ننچ ز مزاینی ع دی به زنن  ب تدته شتده  عندالنه برخوردار ن ستند. عالوه براین
هنی اعتراض زنن  انر ر و انرمند در سراسر اشور اس . در این زم نه خبر زاری ایسنن  بهتدتن  ازجدله مورد

هن رقم پرداختتتی  دهد اه سنل سنل  ذشته نشن  می ۰۱در  ع دی منه سنل  ذشته  نوش : "مروری بر مبلغ
اس   آ  هم در شرایطی اته  هزار تومن  اضنقه شده ۰۱۱نسب  به سنل قبل تفنوت ننچ زی داشته و در حد 

است ."  اترده درصد را هم تجتربته ۰۱هن اقتصند ایرا  نوسن  زیندی در تورم داشته و تن ب ش از  طی این سنل
مزد یکسن " و خواس  محو هتر تونته تتبتعت تض  -من  تن تحهق انمل "انر یکسن   مبنرزه زنن  انر ر م هن

جنس تی و مزدی بن دشواری بس نر امن بن قنطع   هدچنن  ادامه خواهد داش . در ایتن راه دشتوار اقشتنی 
هدراه پ کنر برای اح ن و ایجند ستنتدیتکتنهتنی مستتتهتل  هنی زرد حکومتی به هنی تزویرآم ز تشکل س نس 

حتق زنتن  اتنر تر و زحتدتتتکتش  هنی به هنی این مبنرزه اس . برخی از خواس  انر ری از جدله ضرورت
لغو حتجتن    .۲زنن  انر ر در برابر انر مسنوی بن مردا  مزد مسنوی درینق  انند؛    .۰من  عبنرتند از:   م هن

برای هده انر را  ازجدله زنن  انر ر بدو  استثنن ب دٔه    .۴شود؛   تبع ض در اشتغنل پنین  داده به  .۳اجبنری؛  
ویژه در زم نٔه حهوق بنزنشستگی  انتخن  شغل   هرنوع تبع ض درحق زنن  انر ر به  .۰ب کنری برقرار  ردد؛  

بن زنن  انر ر و دیگر زنن  شنغل قراردادهنی دائدی و رسدی منعهتد   .۶حق ب ده  و مزاینی شغلی الغن  ردد؛  
  ردد.

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

در خالل چند منه پ ش از تتعت ت تن 
حداقل دستدزد در شورای عتنلتی اتنر 

ستتنزی نتت تتروی اتتنر   هتتدف ارزا  بتته
انر زارا  رژیم و ندنیند ن  نهتندهتن و 

هنی اتنرقترمتنیتی هترستنل بتن  تشکل
ای هدقدند و یتور   ستتترده  برننمه

شتونتد. بتن  قننو  انر انونی از اقزایش واقعی و عندالنٔه متزد متننتع متی ۴۰انگنشتن حتی مندٔه  ضدن نندیده 
ای  تع  ن مزد بر اسنس صنف  شننورسنزی مزد  و تتواقتهتی  هنیی هدچو  مزد منطهه خواس  اجرای طرح

هنی اخ ر یور   بته متزد یتن هتدتن   هن در سنل ارد  مزد  هدف از طرح آ 

هنی پراهد   و شتنبن  صحنٔه  تحول
س نسی م هن من هدراه بن رخدادهنی بس نر 

هنی امپرینل سم اه  خطرننک ننشی از س نس 
هنی آ   جنگ اواراین یکی از آخرین ندونه

اس   در مجدوع  اوضنعی بغرنج را در سطح 
اس . بحرا  ش ؤه   الدللی پدید آورده ملی و ب ن

داری  ننانمی در مهنر و ترم م  تول د سرمنیه
 ۰۳۹۱/ ۲۱۱۹بحرا  ادواری اه در سنل 

داری و ننانرآمدی  انگ ز سرمنیه س دنی وحش 
انر  ری سالح ضد  را ندنین  سنخ . به آ  

انسننی تحریم خصوصًن از سوی امپرینل سم 
آمریکن  برای مننقع و حهوق طبهه انر ر و 

اس .  زحدتکشن  پ نمدهنیی ویرانگر داشته 
رشد نرخ تورم   رانی مواد خوراای  و اختالل 

ویژه ترابری درینیی  هدراه  در س ستم ترابری به
بن رشد نو قنش ستی و محدود شد  حهوق 
دمکرات ک مردم ازجدله اثرهنی این ویرانگری 

رو  اس  اه زحدتکشن  سراسر جهن  بن آ  روبه
هنی  روی  در ارزینبی عرصه اند. ازاین شده

 ونن و  روینرویی بن استبداد والیی در م دا  
مبنرزٔه طبهنتی اشور تأث رهنی این مجدوعه 

توا  نندیده  رخدادهنی پ چ ده و چندالیه را ندی
انگنش . در این وضع   هدچنن  اه انتظنر 

رق   می

 ۱۰۴۱فروردین  ۸، ۷۵شمارۀ 

طرح آزادسازی مزد 
همچنان در دستورکار 

 قرار دارد

پیش به سوی سازمان دهی مبارزۀ سراسری کارگران و زحمتکشان 
 بر ضد ظلم، بی عدالتی و سرکوب حقوق صنفی!

در راه تأمین منافع  
زحمتکشان، اتحادعمِل 
 فراگیر گریزناپذیر است!

 ۲ادامه  در صفحه 

 ۳ادامه  در صفحه 

زنان کارگر گرفتار در چنبرٔه 
 تبعیض جنسیتی و مزدی
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هنی شورای عنلی انر  نشس 
برای تع  ن م زا  حداقل 

بر زار  ۰۴۱۰دستدزد سنل 
  شد و منحصل آ  در نهطه
مهنبل خواس  طبهه انر ر و 
زحدتکشن  بود. تع  ن حداقل 

م ل و  و  ۴مبلغ  مزد به
معننی  هزار تومن  به۰۱۸

 -شکنف بنزهم ب شتر درآمد 
هزینه خننوارهنی انر ری 
اس . بنتوجه به رشد نرخ تورم 

انداز اقتصندی سنلی  و چشم
توا  بن  اه آغنز  ردیده می

صراح  تأا د ارد اه سنل 
بس نر دشوار دیگری برای 

رو  انر را  و زحدتکشن  پ ِش 
 اس .

درصدی در حداقل  ۰۱٫۴اصطالح اقزایش  پ ش از تع  ن و اعالم به 
هنی زرد حکومتی هدچو  سنل ن   ذشته امن این  دستدزد سنل جنری  تشکل

شن  را برای  هنی قریبکنرانه "تنزه" تدنم ن رو و امکنننت پردازی بنر بن عبنرت 
مجرای موردقبول حکوم   هنی انر ری به هدای  ننرضنیتی و اعتراض

انر  رقتند. چند روز پ ش از نشس   هنی امن تی به جدهوری اسالمی و ار ن 
پنیننی شورای عنلی انر برای تع  ن حداقل دستدزد  دب رال خننه انر ر اعالم 
ارد: "شورای عنلی انر قنصلٔه ب ن دستدزد و نرخ سبد مع ش  را انهش 

شکل  سترده  هنی حکومتی به   ری زمننی ب ن  و در رسننه دهد." این موضع
منظور اجرای برننمٔه آزادسنزی  تبل غ شد اه مجلس بن حذف ارز ترج حی به

هن  نم نخس  را برداش . هدچن ن ندنیند ن  شوراهنی اسالمی انر  ق د 
ای هدقدند تال   ن ز هدچو  تشکلی درحنل انزوا و انر رست ز بن برننمه

سو بن مطنلبٔه اقزایش واقعی دستدزد جلوه دهند. یکی از  اردند خود را هم
درصدی  ۰۱اعضنی ارشد این تشکل ضد انر ری اعالم ارد: "بن اقزایش 

هن  یکی از اعضنی  چرخد. ..." عالوه براین حهوق هم چرخ زند ی ندی
پنبه  شده و سترو  شورای عنلی انر اه هد شه در مهنم پهلوا  شننخته
شود ن ز از مصوبٔه  هنی آخر سنل شورای عنلی انر در صحنه ظنهر می ندنیش

اینکه دول  و  اس   بن اعتراف به حداقل دستدزد امسنل ابراز رضنی  ارده 
  ری را پذیرقتنی  دنبنل مزد تواقهی هستند  تلویحًن این موضع انرقرمنین  به

ای را منتفی نکرد. چن ن  صورت منطهه دانسته و امکن  تع  ن مزد به
ارد   معننی پنیدنل ای از سوی این عضو شورای عنلی انر ا ر به   ری موضع

توا   حهوق حهٔه انر را  مشدول قننو  انر ن س   پس چه معننی دیگری می
ای"  مزد "تواقهی"  و مزد "صنفی" هدگی  برای آ  جس ؟ مزد "منطهه

پوششی برای اجرای برننمه آزادسنزی مزد اس . این واقع   البته از چشم 
اصطالح انر ری این شورا  ویژه ندنیند ن  به اعضنی شورای عنلی انر به

محتوا و مضدو   پنهن  ن س . این اقراد ب ش از هراس دیگری به 
اجتدنعی حکوم  جدهوری اسالمی درعرصٔه  -هنی اقتصندی  برننمه

انر ری دسترسی و اشراف دارند. بننبراین  چن ن اشخنصی خواسته ین 
ننخواسته  مسته م ین غ رمسته م  در نهش عنمل دول  و انرقرمنین  عدل 

اصطالح  انند. آخرین ندونه در این زم نه نهش ندنیند ن  به ارده و می
 هزار تومن  برای امسنل اس . ۰۱۸م ل و  و  ۴انر ری در تع  ن حداقل مزد 

 رایی ندنیشی رژیم والی   جننبه هنی شورای عنلی انر و سه موضوع نشس 
ویژه در اوضنع  هنی پراانده را بنر دیگر به دهی اعتراض قه ه  اهد   سنزمن  

بغرنج و حسنس داخلی و خنرجی برجسته سنخته و آ  را در جنیگنه وظ فٔه 
دهد.  درنگ مبنرزا  راست ن مننقع طبهه انر ر قرار می اصلی و بی

دهی و هدبستگی و ن ز طرح شعنرهنی مبتنی بر مطنلبٔه حهوق طبهه  سنزمن 
انر ر و زحدتکشن  بن توجه به تواز  قوای موجود در عرصٔه مبنرزات جنبش 

عدِل طبهنتی  انر ری و سندیکنیی بدو  اتحندعدِل قرا  ر و استهالل

در راه تأمین  ادامۀ  

هنیی قدرتدند و  ینقتنی ن ستند. حکوم  جدهوری اسالمی بن توسل به اهرم دس 
اوشد خروج جنبش انر ری و سندیکنیی از حنل   متنوع هدواره اوش ده و می

سد  خروج از  تداقعی را مننع  ردد. هراقدام و  نم اثربخش در راستنی حرا  به
زین  جبهٔه سرمنیه بن  سود جبهٔه انر و به موضع تداقعی و تغ  ر تواز  قوا به

شود.  واانش و برخورد سراوبگرانه و بس نر شدید نهندهنی حکومتی روبرو می
هنی ع نی و ذهنی مبنرزه   بنید یندآور شویم بن وجود هده مشکالت در زم نه

هن  و ام نل حکوم  جدهوری اسالمی  تغ  ر تواز  قوا در راستنی مهنصد  آمنج
عدالتی چنن   جرین  ندارد. قهر  قالا   ب کنری  شکنف ژرف طبهنتی و بی

اس  اه م زا   عدق  ح طه  و تنث ر   ای ژرف را پدید آورده ننرضنیتی اجتدنعی
اس .  هن انسته  مننورهنی رژیم و نهندهنی امن تی را محدود ارده و از شدت آ 

ویژه طبهه انر ر و زحدتکشن  امکنننت  دستن  به قضنی متراام از ننرضنیتی تهی
چنلش اش ده و م دا  اجتدنعی آ  را برای  حکوم  جدهوری اسالمی را به

تر ارده اس . در  هن تنگ هدف انترل ین سراو  اعتراض هنی امن تی به تحرک
واحوال بنید متننسب بن امکنننت و تواننیی جنبش انر ری و  این اوضنع

هنی سندیکنیی مبنرزه را شدت بخش ده و بن پنقشنری بر اح نی حهوق  حرا 
سد  وحدت سندیکنیی حرا  و اقدام ارد  ضدن  سندیکنیی هرچه ب شتر به

قراموشی  آنکه ضرورت هدنهنگی بن مبنرزات سراسری ضد دیکتنتوری را آنی به
انداز صحنٔه  تر  در سنل نو خورش دی و بن توجه به چشم عبنرت دق ق نسپرد.  به

ننپذیر  درنگ ای  الدللی اتحندعدِل قرا  ر وظ فه س نسی اشور و رخدادهنی ب ن
 اس .

هنی  اس   امن برخی مننع هنی ع نی این اتحندعدل تن حد زیندی قراهم  زم نه
دهند. درک نکرد  درس  منه    سختی نشن  می چنن  از خود جن  ذهنی هم

ای  هنی ذهنی  جنبش سندیکنیی و مفهوم مبنرزٔه سندیکنیی ادنان  ازجدله مننع
اس   شوند. جنبش سندیکنیی عبنرت  هستند اه سد راه اتحندعدِل قرا  ر می

طور عدده مبنرزات  ترین بخش جنبش انر ری اه به ای   ترین و توده از: وس ع
حنل در عرصٔه مبنرزٔه س نسی  شود و درع ن رقنهی را شنمل می -اقتصندی 

پ شبرد آ نهی طبهنتی زحدتکشن  را در دستور انر خود خواهد داش . در 
هنی سندیکنیی انر را  و زحدتکشن  بن هر عه ده  نظر  قوم   حضور  سنزمن 

تر و در تحل ل پنیننی  عبنرت دق ق دارند و این امر پنیٔه اتحندعدِل قرا  ر ین به
 وحدِت سندیکنیی اس .

هنی  برای مبنرزا  راه تأم ن مننقع طبهه انر ر و زحدتکشن  و سندیکنل س 
متعهد اقدام در راستنی اتحندعدل قرا  ر در جنبش اعتراضی انونی 
زحدتکشن  مسئول تی تنریخی اس . در م دا  مبنرزه جنری انر را  و ط ف 

هن  در مدارس و ب دنرستن  هن  هن و انرخننه  سترده زحدتکشن  اشور در انر نه
ازپ ش این  در راستنی بهبود وضع   مع شتی و اسب حهوق صنفی  ب ش

 اتحندعدل و وحدت سندیکنیی  ریزننپذیر اس 
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منظور حذف حداقل دستدزد و ب ده و مزایتنی  آزادسنزی مزد بوده اس . به
نتدتنیتنتده  ۳۹منه بن امضنی  بندی مشنغل  در آبن  مزدی مننند طرح طبهه

ای برای اصالح قننو  انر بن اقزود  یک تبتصتره  وس لٔه الیحه مجلس   به
قننو  انر برای "تواقهی" ارد  مزد و در نهنی  حذف تتعت ت تن  ۴۰به منده 

حداقل دستدزد سراسری و آزادسنزی مزد این یور  ادامه ینق .  رچه در 
اسفندمنه پنرسنل تع  ن حداقل دستدزد در شتورای عتنلتی اتنر صتورت 
 رق   امن در چند منه اخ ر مجلس و وزارت انر بن هتدتراهتی تتعتدادی از 

ای" اترد   هنی زرد حکومتی زم نه را برای اجرای "منطهته رهبرا  تشکل
 اند.  دستدزد و حذف حداقل دستدزد قراهم ارده

عالوه بر الیحه ندنیند ن  مجلس برای "تواقهی" ارد  دستدتزد  رژیتم 
وست تلتٔه الیتحته  مهرمنه ابراه م رئ سی و بته ۲۱والیی بر اسنس بخشننمه 

درصتد بته متزد تتدتنم  ۰۱هدقش تحد ل اقزایش صرقتًن  ۰۴۱۰بودجه 
هنی دولتی" و بخش خصوصی بوده اس   امن بتن  انر را   انر را  "شرا 

رستد اته اخت ترًا  نظر می مبنرزه پ گ ر انر را  هدف رژیم تحهق ن نق . به
زنی در تع  ن حهوق انر را  و انرمنتدا "  ابراه م رئ سی "حذف نظنم چننه

را خواستنر بوده اس . ننئب رئ س اننو  عنلی شوراهنی استالمتی اتنر و 
اصطالح  روه انر ری در شورای عنلی انر در  فتگویی بتن  ندنینده ارشد به

    "ورود دول  برای تع  ن دستتتدتزد و ۰۴۱۱اسفندمنه  ۰۸خبرنگنر ایلنن  
زنی" را عداًل تبدیل "نهش تسه لگری" دول  "به مجری مطلتق"  حذف چننه

صورت دستوری توص ف ارد. روزبه اردونی  رئت تس  و "تع  ن دستدزد" به
استفتنتدمتنه  ۲۴هنی سنزمن  تأم ن اجتدنعی  روز  مؤسسٔه عنلی پژوهش

بتنتدی  ای"  از ارائتٔه "جتدتع   بن اشنره به انجنم "مطنلعنت مزد منطهه۰۴۱
به شورای عنلی اتنر ختبتر  ۰۴۱۰ابتدایی" این مطنلعنت در خرداد ین ت رمنه 

ستنتجتی  منه اس  اته متوضتوع امتکتن  ۹هنی او  " داد. بر اسنس  فته
ای ارد " دستدزد در اد ته راهبری متشکل از "ندنیند ن  جنمعته  منطهه

هتنی متجتلتس" و  انر ری و انرقرمنیی و دیگر نهندهن مننند مراز پژوهش
وزارت اقتصند و وزارت صد  تشک ل شده بود  این مطنلعه انجنم  ترقتتته 
اس . بر اسنس  فته او  حتی "برای نخست ن بنر نظر خواهی  سترده را بتن 

هتنی زرد  حضور ندنیند ن  جنمعه اتنر تری خبتختوا :رهتبترا  تشتکتل
دهند. بر اسنس این "نظرخواهی"  حکومتی[  انرقرمنیی  اصننف" انجنم می

ثبنتی در اقتصند اال  و  هن  بی هنی تول دی بنگنه و مشکل قراروی "قعنل  
برای تع  تن  ۰۴۱۱بنزار ارز"  انر زارا  رژیم والیی تصد م  رقتند اه سنل 

ُبرِد این ست تنست  بتعتد از  ای" مننسب نبود  و پ ش صورت "منطهه مزد به
 "سنمنندهی" این مشکالت انجنم خواهد شد. 

اصطالح  روه انر ری در شورای عنلی اتنر در  سخنن  ندنیندٔه ارشد به
هتنی زرد  دهد اه او و دیگر رهبرا  تشتکتل زنی نشن  می مورد حذف چننه

شن  در شورای عنلی انر را خواستنر هستنتد  امتن  حکومتی  حفظ موقع  
 ۰۱اتنت تم. او روز  هنی او اشنره می ای صرقًن به  فته در مورد مزد منطهه

هن برای اجترایتی  ای  ف : "زیرسنخ  در مورد مزد منطهه ۰۴۱۱اسفندمنه 
اصاًل قراهم ن س . ... یک پژوهشی هم قترار بتود  ٬ای مزد منطهه٬شد  

هنی عنلی سنزمن  تأم ن اجتتتدتنعتی  انجنم شود اه آ  را به مراز پژوهش
اسفندمنه  ف : "در قننو  انر به تتعت ت تن  ۰۲سپردیم." او بنر دیگر در روز 

دستدزد بر اسنس صننیع و مننطق اشنره شده اس ... امن طترقتدارا  متزد 
صورت قننونی ن ستتنتد بتلتکته  ای به دنبنل اجرای مزد منطهه ای به منطهه

عبنرت دیگر  این رهبتر تشتکتل زرد  دنبنل مزد تواقهی هستند." به هن به آ 
صورت قننونی" اس . بن اجرای  ای به حکومتی  خواستنر "اجرای مزد منطهه

اشی شتدیتدتتر از  ای"  هدف رژیم والیی آزادسنزی مزد و بهره "مزد منطهه
انر را  اس . در سنل جنری برننمه آزادسنزی مزد بن توجه بته متجتدتوعته 

ای  رویدادهنی صحنٔه س نسی اشور هدچنن  در اولوی  قرار دارد. بن مبنرزه
 متحد و پ گ ر بنید بن این س نس  رژیم مهنبله ارد.

 های آنان زحمتکشان مشاغل دولتی و مطالبه ادامۀ طرح آزادسازی مزد همچنان  ...

ختننته  و  هنی هنگف  اجتنره رغم تورم اقسنر س ختۀ مواد خوراای  هزینه به
مهترمتنه ستنل  ۲۱چهنرم خط قهر  بر اسنس بخشننمه  دستدزد و مستدری یک

درصتدی حتهتوق "تتدتنمتی  ۰۱جدهوری ایرا  مبنی بر اقزایش   ذشته رینس 
 ۰۱هنی دولتی" و "مشدوال  قننو  انر"  دول  رئ سی بر اقزایش صرقتًن  شرا 

هزار انر تر  ۲۱۱اصرار ورزید. حدود  ۰۴۱۰درصدی دستدزدهن در الیحه بودجه 
انرند. بن نزدیک شد  به زمن  تع  ن دستتتدتزد  هنی دولتی مشغول به در شرا 

بودنتد.   هنیی  سترده دس  زده   انر را  و بنزنشستگن  به اعتراض۰۴۱۰سنل 
 ۸۱۸م تلت تو  و  ۹  شورای عنلی انر رقم سبد مع ش  ۰۴۱۱اسفندمنه  ۱روز 

هزار تومننی محنسبه شده از سوی  وزارت اقتصند را در نظر  رق . امن دوازده روز 
هتزار تتومتن  را  ۰۱۸م ل و  و  ۴م زا   اسفندمنه دستدزدی به ۰۸بعد یعنی  

دستدزد منهننٔه چند   منزلٔه پنیۀ دستدزد منهننه انر را  تع  ن ارد. بنوجود این به
برابر زیر خط قهر هدچنن  شنهدیم اه بس نری از انرقرمنین  مزایتنی متزدی و 

 ۰۴۱۱استفتنتدمتنه  ۲۱انند. مثاًل روز  ع دی و سنوات انر را  را پرداخ  ندی
متنه دستتتدتزد  ۰انر را  شهرداری ایرانشهر عتالوه بتر دریتنقت  نتکترد  

سنل اس  شهرداری ایرانشهر به من انر ترا  عت تدی  ۰۳شن     فتند: " پنرسنل
مت تلت تو   ۰۴موقع الاقل دستدزدی معندل  دهد." حق انر را  درینق  به ندی

 تومن  در منه اس !
اس  مبتنرزات اتنر تری از  رژیم والیی درطول چند سنل اخ ر تال  ورزیده  

دهد. حکوم  ایرا  تتحتدت تل  نت جه نشن  هن را بی هن  رقته تن اعتصن  اعتراض
ازپت تش انتتتظتنرات  حنلتی تداقعی و قرسنیشی به مبنرزٔه انر را  و تهل ل بت تش

است . در  ا  در عرصٔه مسنئل انر ری قرار داده  ای زحدتکشن  را س نس  پنیه
هنی زرد حکومتی در شورای    رهبرا  تشکل۰۴۱۰تع  ن حداقل دستدزد سنل 

عنلی انر صرقًن  "سهدی" از مبلغ سبد مع ش  محنسبته شتده از ستوی وزارت 
اقتصند را خواستنر بودند. محجو  دب رال خننه اتنر تر و از رهتبترا  عتدتدٔه  

متنه  ا  در دوم قروردین هنی انر ری زرد و حکومتی ایرا  در پ نم نوروزی تشکل
هنی زرد در شورای عنلی انر     عالوه بر تدج د از عدلکرد رهبرا  تشکل۰۴۱۰

ستنزی   اصتطتالح هتدتستن  درصد از به ۲۰انتظنرهنی بنزنشستگن  را به تحهق 
اه هم حق و هتم انتتتظتنرهتنی  خالصه ارد. درحنلی ۰۴۱۱بنق دننده از سنل 

قننو  تأم ن اجتدنعی و درینق  مستتتدتری  ۸۶بنزنشستگن  اجرای دق ق منده 
م ل و  تومن  در منه  خدمنت درمننی رایگن   و پترداخت  بتدهتی  ۰۴حداقل 

هزار م ل نرد تومننی" دول  به تأم ن اجتدنعی بوده و  ۱۱۱اال  "یک تریل و  و 
ای ع دی انرمندی صرقًن یک م ل تو   هس . دول  هدچن ن بن ابالغ بخشننمه

هنی اجرایی و مشدول قننو   هزار تومننی را به انر را  شنغل در دستگنه ۶۱۱و 
ایسنن  دیوا  عتدالت   ۰۴۱۱اسفندمنه ۲۰انر تحد ل ارده بود. مطنبق  زار  
خود مبنی بر "انر ر" بود  این اقراد  ۰۳۸۳اداری اخ رًا بن صدور رأیی  رأی سنل 

هنی صتنتفتی  سنز اننو  عنلی انجدن را تأی د ارده اس  و دب رال تشکل دس 
این رأی را "ع دی دیوا  خعدال  اداری[ به انر را " خواند. امن واقع   امر  ایتن 

اند. در این خصوص  هنیی صرقًن تبل غنتی اصالح اقدام هن ین به اس  اه چن ن رأی 
بنید توجه ان م اه )بر اسنس  زار  ایسنن( این انر را  بنیتد متعتندل دو متنه 

هتنی  حهوق ع دی درینق  انند  امن عضو شورای هدنهنگی اپراتورهنی پست 
  هدچنن  بر پرداخ  ۰۴۱۰منه  قشنر قوی برق در  فتگویی بن ایلنن  اول قروردین

هزار تومننی تأا د ارد. بننبراین  ع دی اتنر ترا   ۶۱۱م ل و  و  ۰ع دی صرقًن 
هتنی نتهتندهتنی  پردازی ترت ب  دروغ این ای از ابهنم قرار دارد. به دولتی در هنله

عتنتوا   شتود. بته خوبی آشکتنر متی رنگنرنگ رژیم والیی برای قریب انر را  به
  انر را  زیر مجدوعه وزارت ارتبنطنت و وزارت نت ترو  بتنوجتود داشتتتن  ندونه

تحص الت و تخصصی یکسن    از تدنم مزاینی مزدی و رقنه تنت اتنرمتنتدا  
انتد. رژیتم  نصت تب هن بتی مشدول قننو  مدیری  خدمنت اشوری این وزارتخننه

منظور ایجند نفنق و تنش ب ن زحدتتکتشتن    والیی بن تحد ل تبع ض  سترده به
دهتد.  برابر اقزایتش متی ۴ین  ۳اختالف درینقتی انرمندا  و انر را  دولتی را تن 

هن و دوایر دولتی بعد از بتنرهتن ستفتر بته تتهترا  از  انر را  شنغل در شرا 
هنی اعتراضی زیند در متهتنبتل متجتلتس   هنی مختلف و بر زاری تجدع استن 

هتنی  سنختدن  رینس  جدهوری  و شورای نگهبن   بر خواسته حذف تتبتصتره
درصدی دستتدتزد تتأات تد اتردنتد.  ۰۱الیحه بودجه در رابطه بن اقزایش صرقًن 

م ل و  تومن  درمنه  اتنر ترا  و اتنرمتنتدا  شتنغتل در  ۰۴بنوجود خط قهر 
هنی دولتی ن ز شنمل مصوبٔه حداقل دستدزد شورای عنلی اتنر شتدنتد.  شرا 

هتنی  این مصوبه بن خواس  این زحدتکشن  قنصلٔه بس نر دارد. تأم ن ختواستتته
هن  و تشک ل ستنتدیتکتنهتنی  دهی اعتراض قوری ازجدله مزد عندالنه  سنزمن 

 ننپذیر انر را  در مبنرزه بن رژیم قنسد انونی اس .   مستهل  ن نز درنگ
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افزایش دستمزد خواست زنان شاغل در بخش خدمات 
 اجتماعی و آموزش آلمان است 

امسنل انرزار زنن  زحدتکش شنغل در بخش خدمنت اجتدنعی و آموز  
آلدن  برای اقزایش مزد در روز جهننی ز  آغنز شد. بدو  انر این 

خصوص دربخش خدمنت اجتدنعی و آموزشی چه  زحدتکشن   جنمعه من به
عهدٔه  هنی آینده به ای خواهد داش ؟ مسئول   مراقب  و ترب   نسل منظره

هنیی را اه در وضع تی سخ  و بحرانی  این زحدتکشن  اس . آنن  خننواده
سرپننه  انند  از معلوال  ین از اقراد بی برند ینری و هدراهی می سر می به

درصدشن  را زنن   ۸۱انند. معدواًل  انر این زحدتکشن  اه  حدنی  می
عنوا  امری مسلم و طب عی درنظر  رقته و  شننخته  دهند  به تشک ل می

شود. زمننی در مورد انر آنن  به بحث و تجزیه و تحل ل پرداختند اه در  می
وجود آمد ین ااًل روند انجنم آ  از انر  روند انرهنی یند شده محدودی  به

آموزا     ری ارونن. وقتی دورانری بن آموز  دانش بنزمنند  مننند هده
بود  در این بنزٔه زمننی آ نهی جنمعه   زمن  شده دبستننی و دبستننی هم پ ش

به اهد   این شغل و احترام به انر این زحدتکشن  در اجتدنع اقزایش پ دا 
 ارد.

م ل و  ۰از مجدوع شنغال  در بخش خدمنت اجتدنعی و آموزشی  تعداد 
 ۰هزار نفر عضو سنزمن  تأم ن اجتدنعی آلدن  هستند. از این جدع  ۶۶۱و 

هزار نفر از آنن  زنن  هستند. تهریبًن دو سوم آنن  در بخش  ۴۱۱م ل و  و 
نفر در بخش مددانری  ۴۱۱٫۱۱۱مراقب  و آموز  و پرور  اودان  

دل ل اهد    انرند. به نفر در بخش ادک به معلوال  مشغول به ۲۲۸٫۴۱۱و
را حذف ارد.   نظر ین آ  توا  از انر این زحدتکشن  صرف هن ندی این شغل

دهند از دستدزد متننسب بن آ   بناین وجود  نسب  به انری اه انجنم می
برخوردار ن ستند. هدچن ن در این بخش ن روی انر ام و قشنر انر بس نر 

و  ۲۱۱۸هد ن دل ل در سنل هنی  قرسن و شرایط انری ننمننسب اس . به توا 
هنیی هرچند  هنیی دشوار هدراه بن موقه   مبنرزه ۰۳۸۳و  ۰۳۹۹/  ۲۱۰۰

اندک برای بهبود شرایط انری انجنم  رق . امسنل هم این مبنرزه بن سه 
پ ش خواهد رق : خواس  تأم ن منلی برای این رشته بس نر  محور اصلی به

مهم  بهبود بخش د  به شرایط انر اه از هر ونه اضطرابی قنرغ بنشد  و 
 دیده. هنیی در رقع ادبود ن روی منهر و آموز  اقدام

هن آورده شده  از آ   ای اه در قهرس  خواسته قشرده ینزده مطنلبه
بندی مشنغل پرستنرا  و پرستنرا  اودک  هدراهن  و  اند: اصالح طبهه جدله

آموزا  و دست نرا  مدد انرا  اجتدنعی. این  روه آخر  انند ن  دانش مراقب 
دهد و درواقع  ب شترین تعداد از ال ن روی شنغل در این بخش را تشک ل می

جننش ن ن روهنی متخصص و آموز  دیده هستند  زیرا تعداد متخصصن  
ترب   و مددانرا  اجتدنعی ام اس . بنید  و آموز  دیده مننند مرب ن  تعل م

در جه  جبرا  ادبود ن روی انر بن بر زاری آزمونی بن حق قننونی برای 
درینق  مدرای ارزشدند تال  ورزید. بنید بن پذیرقتن درخواس  اقزایش 

ارد  زمن   روزهنی استراح  قشنر انری را انهش داد. بنید از طریق طوالنی
 برای آمند ی مجدد  ا ف   انر را بهتر ارد.

 ۶قوریه امسنل/  ۲۰در 
اول ن  ۰۴۱۱اسفدمنه 

نشس  برای مذاارات 
مزدی بن اتحندیه  روه 
انرقرمنین  شهرداری 

 ونه اه  بر زار شد. هدن 
رق  این نشس   انتظنر می

حنصلی نداش  و بدو  
نت جه بود. اتحندیه  روه 
انرقرمنین  شهرداری بن 
قنطع   بن مطنلبنت 

هن را رد ارد   مخنلف  و آ 
هد ن دل ل در روز هش   به

اسفندمنه  ۰۱منرس/ 
اعتصن   تصد م به ۰۴۱۱

شد و آ نهننه روز   رقته 
عنوا  اول ن روز اعتصن  انتخن   ردید  تن جنبش س نسی زنن  و  جهننی ز  به

هنی خدمنت اجتدنعی و آموزشی بن توا  هرچه  ن روی زحدتکشن  شنغل در رشته
هنی  ب شتر بر اتحندیه  روه انرقرمنین  شهرداری قشنر را اقزایش دهد. یکی از چنلش

مبنرزه انر را  و زحدتکشن   دشواری در وارد آورد  قشنر به جبهٔه سرمنیه اس . 
برای غلبه بر این معضل به پشت بننی و هدبستگی هدگننی ن نز اس . در قراخوا  

هنی وخ م بود   داده شده برای اعتصن  زنن  زحدتکش در روز هش  منرس  دل ل
شود: "زمن  برای استراح  ارد  چنن  اوتنه و  شرایط انری چن ن توض ح داده می
چنن  بنال اس  اه دیگر مفهوم انر ارد  برای  هزینٔه مع ش  برای زنده منند  آ 

اس  و هدف انر در این  زند ی ارد  و لذت برد  از زند ی معننیش را از دس  داده 
س ستم قهط زنده نگه داشتن و تواندند سنختن انسن  زحدتکش برای بنزتول د ثروت 
اس . در این شرایط  نخس  اودان   ب دنرا   و خویشنوندا  آنن  و طب عتًن هده 

 شوند و زیر قشنر هستند آس ب شدید خواهند دید." زحدتکشن  اه استثدنر می
قراخوا  برای اعتصن  اه از طرف ائتالف زنن  شنغل در بخش خدمنت اجتدنعی 

بود در روزننمه "ااسپرس" شهر انسل آلدن  منتشر و هدف از   و آموزشی داده شده
اس : "جنمعٔه من ن نز دارد اه هده خدمنت و  اعتصن  چن ن شرح داده شده 

هنی بهداش  و درمن   رایگن  و اجتدنعی شود. این انرهن و خدمنت نبنید در  مراقب 
هن بنشد. بلکه بنید  برپنیه  هنی خصوصی قرار بگ رد ین در دستن  انسر  اخت نر شرا 

دهی و اداره شود. من برای عبور از س ستم  دمکرات ک و در منلک   اجتدنعی سنزمن 
ان م  بر پنیه رقع ن نزهنی  هنی بن ندی مبنرزه می موجود بن هدف انجنم د ر ونی

ای  هن. مبنرزه من در راه سنختن جنمعه اشی از انسن  هن و نه بر بن ند بهره اسنسی انسن 
دارا    اس  اه در آ  هدبستگی و رقنه در مراز آ  قرار   رد و نه سود برای سرمنیه

و  ۲۱۱۸هنی   داری و مردسنالری." آمند ی انر را  مننند سنل مبنرزه ضد سرمنیه
برای مبنرزه و شرا  قعنل در مذاارات بن انرقرمن درحد  ۰۳۸۴و  ۰۳۹۹/  ۲۱۰۰

بنالیی اس . دو سوم از انر را  در نظرخواهی اعالم اردند اه در انرزار شرا  
شن  در این ارتبنط  خواهند برای متهنعدارد  دیگر هدکنرا  خواهند ارد و می

 درصد از انر را  اعالم آمند ی اردند. ۹۱صحب  انند. برای شرا  در اعتصن  
این اول ن بنر اس  اه در آلدن  در روز هش  منرس اعتصنبی از سوی زنن  شکل 

  رد  این قرص  تنریخی به این روز ارزشی واال  بن معنن  و ن روی مضنعف برای  می
داری این  اعتصن  و    ری انماًل  آشکنر ضد سرمنیه دهد. سد  ادامه مبنرزه می

شرط مننسبی اس  اه این مبنرزه  هدبستگی زنن  شنغل در سرتنسر اشور  پ ش
 مشترک و هدچن ن جنبش سندیکنیی در این مس ر ادامه ینبد.
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