
 
ای در دیدار با کارگراا   ماه علی خامنه اردیبهشت ۹۱روز  

های نرادرترت"" "چرا راو و واردا   فایبانه "واگذاری عوام
رویه" را خنجای با چلب "تولید" و "اشرغرلراا کرارگراا "  بی

ترازی"  فقط غار  منابع ملی در چالب خصرویری خواند. نه
وچفه باای آزادتازی مزد و  رویه"" تالش بی بلکه "واردا  بی

تا کاد  نیاوی کار" آزادتازی کامل اچغصاد و حرذ   ارزا 
گسیخغه چیمت کاالهرای مرورد  ارز تاجیحی و افزایش لگام

تردردیرل   هرای نیاز زحمغکشا  نیز نغیجٔه اجاای تریراترت
گاهی و حمایت کامل خود خامرنره ای انرجرام  تاخغاری با آ

فایبری  فقیه  یزی جز عوام اند. بنابااین" تخنا  ولی  گافغه
 کند. نیست که البغه هد  مشخصی را دنباا می

  های کارگای" رژیم والیی برا تروترل بره با رشد اعغااض
هرای  کوشد رهبای تشرکرل ایجاد فضای ارعاب و فایب می

نمایی کند. در شاایطی که خرط فرقرا  زرد حکومغی را بزرگ
میلیو  توما  در ماه برود"  ۹۱حداچلی در اتفندماه  پارتاا 

کارگزارا  وزار  اچغصاد ناخ تبد مدیشت خانوار کارگای را 
میلیو  توما  تدیین کادند و دو گراوه کرارفرامرایری و  ۱
مریرلریرو   ۱ایطالح کارگای در شورای عالی کار نیز به  به

های زرد حکرومرغری در  توما  رضایت دادند. رهباا  تشکل
نمایندگی از طا  کارگاا  بره  ایطالح به گاوه کارگای و به

یرور  هرمراهرنر   میلیو  توما  نیز بسنده نکاده و به ۱
میلیو  توما  شدند. در نهایت"  ۱خواتغار یافًا "تهمی" از 

دریدی حرداچرل  ۷۵٫۱با افزایش  ۹۱۱۱اتفندماه  ۹۱روز 
منزلٔه بخشی از یورش بره  مزد موافقت شد. دولت رئیسی به

" ۹۱۱۹بودجره  ۹۱تبصاه  ۱-۹مدیشت زحمغکشا  در بند 
درید در نرررا  ۹۱افزایش حقوو "کارگاا  دولت" را فقط 

های  ها تفا کارگاا  دولغی از اتغا  گافغه بود. بدد از هفغه
های اعغااضی در مقابرل  مخغلف به تهاا  و باگزاری تجمع

مجلس" شورای نگهربرا " و 
تاخغما  ریاتت جمرهروری" 

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!
های زرد حکومغی  آفاینی مخاب رهباا  تشکل پس از نقش

در شورای عالی کار و تصویب حداچل مزد باخالِ  خواترت 
تومرانری و  ۱۱۱۱کارگاا " رژیم والیی با حذ  ارز تاجیحی 

افزایش ده باابای چیمت آرد" ینایرع غرذایری و افرزایرش 
تاین کاالهای مورد نیاز زحمغرکرشرا   رتمی چیمت اتاتی

مانند ماغ" تخم ماغ" روغن نبراتری" و لربرنریرا " هرد  
کارگزارا  رژیم آزادتازی کامل اچغصاد و به گفغه اچغصاددانی" خارج کاد  بیشغا درآمدهای ارزی کشور بروده 

 ۹۱داند""   اتت. علی بهادری جهامی" تخنگوی دولت" با تأکید با اینکه "این دولت خود را دولت مادمی می
ماه دلیل عمده حذ  ارز تاجیحی و افزایش لگام گسیخغه چیمت آرد را "چا او" دانست و یکری "از  اردیبهشت

های دولت باای از بین باد  فقا" را "ایالح نرام پاداخت یارانه" عنوا  کاد. جالب اترت کره حرغری  اولویت
میلیو  ُتن آرد" را "ادعایی دروغین" خواندند. رئریرس  ۳ماه "چا او  اردیبهشت ۹۱های اعغماد و همدلی  روزنامه

جایی آرد  اعغماد گفت: "ظافیت ها کامیو  باای جابه  هیئت مدیاه "انجمن ینفی آردتازا  ایاا " به روزنامه
هزار کامیو  چا او شده شود و روزانه باید هزار کامیو  از مرازهرا  ۳۱۱شود و این میزا  آرد باید با  ُتن می ۹۱

کس هم جلوی این میزا  چا او را نگیاد." بهادری در توجیه تخنا  خود به ایسنا گرفرت:  خارج شوند و هیچ
میلیارد دالر منابع نیاز داریم. در حالی که در برودجره  ۱۱ای ما حدود  "باای تامین کاالهای اتاتی با ارز یارانه

میلیارد  ۱۱را خود دولت رئیسی نوشغه و  ۹۱۱۹بینی شده اتت." بودجه تاا  میلیارد دالر پیش ۱امساا حدود 
اترت.   بینی" کراده میلیارد دالر "پیش ۱دالر الزم باای کاالهای اتاتی را یافًا 

های اخیرا نریرز در حرذ   این کاهش منابع الزم باای کاالهای اتاتی در تاا

های ضد ملی حکومت  تیاتت های تهیدتت در شهاهای مخغلف کشور به  اعغااض توده
اتت. تاکوب" ایجاد فضای امنیغی"  هااس افکنده  جمهوری اتالمی" دیکغاتوری حاکم را به

اجغماعی و کارگای و  –تازی" بازداشت گسغادٔه مبارزا  و فداال  ینفی  جو ارعاب" پاونده
اتت. تاا  ها بوده  این اعغااض  تیاتی همااه با تبلیلا  فایبکارانه واکنش تا کنونی رژیم به

ها نارضایغی و اعغااض  آور چیمت دلیل وخامت بیشغا اوضاع اچغصادی و رشد تاتام جاری به
ای  اتت. اعغصاب مجدد کارگاا  پاوژه طبقه کارگا و زحمغکشا  در تااتا کشور ژرفش یافغه 

عسلویه" گادهمایی تااتای  –ینایع نفت" گاز" و پغاوشیمی در منطقٔه گازی پارس جنوبی 
کار در  بگیاا  کشور" اعغصاب کارگاا  نوبغی فاهنگیا " اعغااض بازنشسغگا  و مسغمای

ها در  های پااکندٔه کارگاا  شهاداری های کارو " مارو " و گچسارا " رشغه اعغصاب منطقه
های اعغااضی پاتغارا  و زحمغکشا  بخش بهداشت و درما "   ندین شها کشور" فااخوا 

های یندت باو و توانیا  اعغااض و اعغصاب کارگاا  و تکنیسین
رانی تهاا  و حومه و نرایا آ   و اعغصاب رانندگا  شاکت اتوبوس

 ۱۰۴۱خرداد  ۲، ۹۵شمارۀ 

احیای حقوق سندیکایی، 
حذف پیمانکاراِن کار، و 

 تأمین امنیت شغلی

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

های  ها و اولویت های مردمی به افزایش قیمت اعتراض
 سندیکایی در مقطع زمانی کنونی؛  –جنبش کارگری 

 تشدید مبارزه، اعتصاب و اتحادعمل فراگیر

 ۲ادامه  در صفحه 

 ۳ادامه  در صفحه 

سازی برای   هدف واقعی در حاشیه
 مزد چیست؟

 ۳ادامه  در صفحه 



۱۰۴۱خرداد  ۲دوشنبه    ۲   ۹۵شمارۀ  

تولیدی و خدماتی میزا  نارضایغی کارگاا  و  -فضای ملغهب مااکز یندغی
تازد. درمقابل این نارضایغی ژر " رژیم  خوبی آشکار می زحمغکشا  را به
هایی را در تقابل با زحمغکشا  در دتغور کار چاار داده اتت.  مجموعه تیاتت

واکنش حکومت جمهوری اتالمی در ارتباط با جنبش اعغااضی کارگاا  و 
ای  ندوجهی اتت  زحمغکشا  ازجمله گادهمایی تااتای فاهنگیا  بانامه

تاخغن  که تهدید" تطمیع" نفوذ" ایجاد تفاچه و شکا  در جنبش" و فاتایشی
شود. بازداشت فداال  کانو  ینفی  های اعغااضی را شامل می حاکت

فاهنگیا  پیش از آغاز گادهمایی روز جهانی کارگا و دتغگیای تدداد دیگای 
های توخالی یا  زما  با اعالم وعده در جایا  تجمع در نقاط مخغلف کشور هم

همااهی و همدلی ریاکارانٔه باخی مسئوال  درجه دوم و توم رژیم با 
ها" بانامٔه  ندالیٔه مهار" کنغاا و تاکوب جنبش کارگای و  اعغااض

عالوه" رئیس کمیسیو  اچغصادی  دهد. به های تندیکایی را نشا  می حاکت
مجلس درتت زمانی که کارگاا " فاهنگیا  و دیگا زحمغکشا  امساا در روز 

هایی مانند امنیت  خاطا تأمین مطالبه شا  به جهانی کارگا با ادامٔه مبارزه
تازی" و افزایش عادالنٔه دتغمزد تأکید داشغند"  شللی" توچف خصویی

دریدی  ۷۵های اتاو بازرگانی" تجدیدنرا در "افزایش"  پیاوی از موضع به
های  گیای کاماًل هدفمند نیز زاویه شود. این موضع دتغمزد را خواتغار می

منرور مهار جنبش کارگای آشکار  شدٔه بانامٔه  ندوجهی رژیم را به تا دیده کم
های تهیدتت و مخالفت اکثایت جامده ما با  کند. اکنو  با خیزش توده می

های  ها حضور و نقش جنبش کارگای و حاکت بانامٔه  آزادتازی چیمت
 کند.  تندیکایی در یحنه تیاتی کشور بیش از پیش اهمیت پیدا می

های مادمی به بانامٔه آزادتازی اچغصادی که درحقیقت مخالفت  اعغااض
 -گیای اچغصادی های میانی جامده با تمت های تهیدتت و الیه توده

واحوالی تازه در  اجغماعی حکومت جمهوری اتالمی اتت درمجموع اوضاع
وجود آورده اتت. تقار  میا  رشد  میدا  مبارزٔه طبقاتی میهن ما به

های مادمی دریور   های کارگای و توا  نهفغه در اعغااض اعغااض
ای مغکی به ارادٔه  ای مناتب و همچنین باخوردار شد  از رهبای دهی تازما 

تواند در پیوند با یکدیگا رشد و گسغاش مجموعٔه مبارزا   های مادم می توده
تود مادم در کشور ما را موجب شود. منرور  ضددیکغاتوری و تلییا تواز  چوا به

وجود آمد  جبهٔه  اتت از به ها عبار   ای مغکی به ارادٔه توده ما از رهبای
واحدی از نیاوهای مخالف و منغقد دیکغاتوری که رهبای و هدایت مبارزا  و 

تواند مسیا  توانست و می دار گادد. این جبهٔه واحد می ها را عهده اعغااض
 تود منافع مادم ایاا  هموار تازد.   رویدادها را به

در مقطع زمانی کنونی همکاری باای بسیج جنبش مادمی باای رویارویی با 
داری غارتگا" غیامولد و  تامایه اش یدنی کال  اتغبداد حاکم و پایگاه طبقاتی

رفاهی باوجود کندی و  -انگلی  ه در عایٔه تیاتی و  ه در عایٔه ینفی
وچفه و یقینًا اثاگذار در میدا  مبارزٔه  شدنی" حاکغی بی هایی درک کاتغی

فایبانه نغوانسغه و  طبقاتی اتت. دولت ضد ملی رئیسی با شدارهای عوام
حق را  اش این مبارزٔه به تواند با توتل به مانورهای  ندوجهی فایبکارانه نمی

طلبانٔه کارگاا  و زحمغکشا  را خاموش تازد. موردهایی  مغوچف و فایاد حق
ها  رفاهی اعغااض -اند که در عایٔه ینفی ها اشاره کادیم نشانگا آ  آ  که به

گاهی طبقاتی شا  از اعغصاب  گسغاده شده اتت و کارگاا  ضمن رشد آ
این تاتیب یکی از  گیاند. به همچو  تالحی مؤثا ها ه بیشغا بهاه می

های جنبش کارگای در آغاز تاا جاری عبار  اتت از این واچدیت  شاخصه
گاهی طبقاتی توده های کارگا در  که باوجود پااکندگی در جنبش اعغااضی" آ

اتت. ازجنبٔه  تندیکایی رشد کاده  -ویژه ینفی دو عایٔه تیاتی و ینفی به
دیگا یدنی عایه تیاتی" طبقه کارگا و زحمغکشا  با وجود کاتغی و 
کمبودها مانند تالیا  گذشغه باای پیوند مبارزاتشا  با پیکار تااتای ضد 

کنند. طبقه کارگا ایاا  در  دیکغاتوری درمجموع کوششی امیدبخش می
بانامٔه  داد  به اش باای پایا   تازی و مبارزه مخالفغش با بانامٔه خصویی

های  های الیه ویاانگا تددیل تاخغاری و در جهت پیوند داد  اعغااض
وجود  منرور به داری به های نولیباالی تامایه اجغماعی مغضار از اجاای نسخه

های اجغماعی اچدام کاد. این کوشش  آورد  فصل مشغاکی میا  این الیه
تواند موثا  جنبش کارگای در ارتقای تطح مبارزاتی جنبش ضد دیکغاتوری می

های  اکنو  با توجه به اعغااض واچع شود. بنابااین و مطابق این تجابه" هم
دهی اعغصاب و  ها در شهاهای مخغلف کشور" تازما  مادمی به گاانی

  نشدنی پوشی و  شم  درن  داد  بی  همااهی با مدغاضا  خیابانی اولویت
 های تندیکایی اتت.  جنبش کارگای به حاکت
این تو" با ژرفش و گسغاش مبارزه علیه بانامٔه  از ند تاا پیش به

ای مانند مجغمع نیشکا  تولیدی -ویژه در مااکز مهم یندغی تازی به خصویی
ها" زحمغکشا  با پافشاری با  تپه" پاالیشگاه کامانشاه" و نرایا آ  هفت

ای مدین توانسغند این  های زمانی داد  به بانامٔه تددیل تاخغاری در مقطع پایا  های مردمی به افزایش  ... ادامۀ اعتراض
های  تیاتی کشانده و حمایت الیه  عایه مبارزه را از تطح یافًا ینفی به

تنها باای جنبش کارگای  ای بزرگ نه اجغماعی را کسب کنند. این اما کامیابی
ها  عالوه با این بلکه در ارتقا داد  به تطح مبارزه ضد دیکغاتوری نیز بوده اتت و 

ها را هم  ارتباط تنگاتن  مطالبا  ینفی و تیاتی و درهم تنیدگی وظایف آ 
دهد. نباید فااموش کنیم در تالی که پشت تا گذاشغیم / کارگاا  و  نشا  می

هایی مانند حذ  پیمانکارا  نیاوی کار" توچف بانامه  زحمغکشا  با طاح مطالبه
داد  به بانامه ضدملی  زدایی" للو چااردادهای موچت" پایا  مقارا 

طور  رفاهی به -های ینفی تازی و افزایش عادالنه دتغمزد درعایه خصویی
اجغماعی -گیای اچغصادی داری یدنی تمت های نولیباالی تامایه مسغقیم نسخه

در جهت آ    هایی ارزنده حکومت جمهوری اتالمی را هد  چاار داده و گام
های یحنٔه تیاتی کشور ناکارآمدی دولت  پیش باداشغند. با توجه به تحوا به

شود. ادامٔه اجاای بانامٔه تددیل تاخغاری و  رئیسی بیش از پیش آشکار می
ها که اکنو  با افزایش چیمت نا  و دیگا مواد خوراکی و توخت  آزادتازی چیمت

های  طور کلی اعغااض تادید مبارزا  اعغصابی و به اجاا درآمده اتت" بی به
خود خواهند گافت. گادهمایی  تا به کارگای افزایش یافغه و ابدادی جدی

های کنونی در مااکز  تااتای فاهنگیا " مبارزه بازنشسغگا  و رشغه اعغصاب
های  رانی یکی از آخاین نمونه کارگای که اعغصاب رانندگا  زحمغکش اتوبوس

اندازهایی تازه از میدا  مبارزٔه جنبش کارگای و زحمغکشا  که نوک  آ  بود"  شم
فقیه اتت را در افق  پیکا  نباد آ  علیه دیکغاتوری والیی و طاد رژیم والیت 

ای ینایع نفت"  اتت. مبارزه کارگاا  پاوژه تیاتی میهن ما گشوده 
های مخغلف عمدتًا بامحور للو  های پااکنده کارگای در رشغه اعغصاب

چااردادهای موچت" حذ  پیمانکارا  نیاوی کار" شناتایی حق اعغصاب" و تأمین 
های  حقوو تندیکایی  از گسغاش و ژرفش جنبش کارگای و حاکت

دهی و همبسغگی نیازمند  ای حکایت دارند که به ارتقای تطح تازما  تندیکایی
ویژه در مقطع زمانی کنونی باید با ایل اتحاِد عمِل فااگیا  اتت. دراین رابطه به

گیای از تالح اعغصاب  پافشاری کاد و از هاباره باای تشدید مبارزه با بهاه
 کوشید.

های ماتبط با  گونگی تقویت  ها در موضوع تاین توژه همچنین یکی از مهم
یابی همچنا   منرور تأمین حق تشکل کارهای مناتب به جنبش کارگای و راه

بحث و گفغگوهای نرای دربارٔه احیای حقوو تندیکایی اتت. تنوع نرا در 
ویژه در ماحله کنونی با توجه به تطح کمی و کیفی  جنبش تندیکایی به

خودی خود منفی نیسغند. این تنوع با نراداشت  ها البغه به ها و اعغصاب اعغااض
اتت. اما آنچه در این رابطه ضاوری  مفهوم و ماهیت جنبش تندیکایی طبیدی 

زیسغی نراا  گوناگو   اتت که با آ  تأکید شود تنها احغاام مغقابل و هم
دهی  هد  ارتقای تطح تازما  نیست" بلکه کوشش باای اتحاِد عمِل فااگیا به

های واچدی وحد   زمینه در ماحله نخست و در گام بددی همچو  پیش
تندیکایی در میا  طبقه کارگا و زحمغکشا  میهن ماتت. ازاین روی" اهمیت 

کند. در ارتباط  طاح شدار احیای حقوو تندیکایی بیش از گذشغه خودنمایی می
با احیای حقوو تندیکایی یادآوری این نکغه خالی از فایده نیست که با رشد 

رفت از بحاا  و حل  ها و ناکارآمدی رژیم باای باو  بحاا  در همه عایه
هایی که گایبانش را گافغه مبارزه جنبش کارگای بازهم رشد خواهد کاد.  مدضل

اکنو  در افق  های آینده که هم جنبش کارگای باای ایفای نقش مؤثا در تحوا
ها در شهاهای مخغلف پدیدار  های مادمی به گاانی تیاتی میهن ما با اعغااض

و اای اتحاِد   و  باشد. ما بار دیگا با تأکید با اهمیت بی باید آمادگی داشغه   شده
هایی مانند مزد مساوی در  عمِل فااگیا و اتغقالا عمل طبقاتی طاح خواتت

تازی" حذ  پیمانکارا  نیاوی کار" للو  باابا کار مساوی" توچف بانامه خصویی
ها  توانند فصل مشغاک بندی مشاغل می چااردادهای موچت" و اجاای طاح طبقه

داری در پیکار با  های وحد  تندیکایی با مضمو  روشن ضد تامایه و پایه
دیکغاتوری والیی باشند. نباید از یاد ببایم که گسغادگی اعغصاب در میا  کارگاا  

های مخغلف از نارضایغی شدید در میا  زحمغکشا  فکای و  و زحمغکشا  رشغه
کند. این جنبش  شا  با وضدیت موجود حکایت می یدی و مخالفت فداا

های مدینش  دهی ضاور با مشخصه اعغااضی گسغاده اما هنوز هم بدو  تازما 
 این ظافیت را دارد که به جنبشی نیاومند و تااتای تبدیل شود.

های  های مادمی و حضور ها ه بیشغا توده در ماحله کنونی با رشد اعغااض
های تندیکایی با تمام توا   ها جنبش کارگای و حاکت تهیدتت در اعغااض

دهی  ها ابااز همبسغگی کنند. تازما  این مبارزا  یاری رتانده و با آ  به
ها با جنبش مادمی که اکنو  در  های کارگای و پیوند آ  ها و اعغااض اعغصاب

ناپذیا اتت. باید با تشدید مبارزه" گسغاش  ای درن  میهن ما جایا  دارد وظیفه
 پیش باداشت. ها" اتحادعمل فااگیا اتغوار و مصمم گام به اعغصاب

 



۱۰۴۱خرداد  ۲دوشنبه    ۳   ۹۵شمارۀ  

تدریجی ارز تاجیحی از دیگا کاالها انجام گافغه اتت. اتغاد اچغصاد احسا  تلرطرانری 
میلیارد دالر" عرنروا   ۱۱-۵۱کشور را حدود " ۹۳۱۱ماه درآمد ارزی تاا  اردیبهشت ۱۱

نرا  ایم." در پاتخ به این تئواا که "این درآمد باال کجا رفغه اتت؟" تلطانی گفت: به میلیارد دالری را محاتبه کاده ۹۱۱بینی درآمِد ارزی  کاد و افزود: "امساا پیش
 گذاری خارجی... از کشور خارج کادیم."   من "درآمد ارزی خود را در چالب فاار تامایه و تامایه

را  ۹۱۱۱تفندماه ا ابا تورم لگام گسیخغه" بین ارائه یارانه نقدی یا کاالباگ باای جباا  حذ  ارز تاجیحی" دولت رئیسی که هد  حذ  فقا مطلق در دو هفغه آخ
نژاد" تلطانی گفت: "وچغری  هزارتومانی احمدی ۱۷هزار تومانی گافغه اتت. با اشاره به کاهش شدید ارزش یارانه  ۱۱۱یا  ۳۱۱داشت" تصمیم به پاداخت یارانه نقدی 

هرزار ترومرانری افرزایرش  ۱۱۱تواند یک چطده ماغ دو کیلویی را هابار نصف کند." در پاتخ به تئواا خبانگار ایلنا که "آیا یارانره  دهد" دیگا نمی دولت کاالباگ می
آورد."  فره مریدهد؟ نماینده وزار  اچغصاد گفت: "بله...خانوار باای مصا  کاالهای مورد نرا... پروا هرم اضرا های ناشی از حذ  ارز تاجیحی را پوشش می چیمت

عنوا  "تقف دریافغی" یارانه یک خانوار  هار نفاه و مقایسه آ  با مبلغ الزم باای  هزار توما  به ۱۱۱ماه" با اشاره به ماهانه یک میلیو  و  اردیبهشت ۱۷روزنامه شاو" 
 ۱۱هرزار ترومرا " گرزارش داد. ایرلرنرا"   ۱۱۱الغفاو  محاتبه شده را "بیش از یک میلیو   به های مورد نیاز بدد از افزایش چیمت" ما کاال چلم خوراکی ۹۱خاید 

 ماه" از دریافت پیام بسیاری از کارگاا  و بازنشسغگا  مبغنی با "دهک ده درآمدی" مشموا شد  و دریافت نکاد  یارانه خبا داد. اردیبهشت
 ۱میلیو  تومانی محاتبه شده از توی وزار  اچغصاد" یافًا خرواترغرار "ترهرمری" از  ۱های زرد حکومغی عالوه با رضایت داد  به تبد مدیشت  رهبای تشکل

مراه  اردیبهشت ۱میلیو  توما  تبد مدیشت محاتبه شده توتط وزار  اچغصاد" مداو  دبیاکل خانه کارگا روز  ۱میلیو  توما  بودند. در توجیه رضایت داد  به مبلغ 
غادۀ رژیم والیری بره انداخغیم." با یورش گس گفغیم دولت و کارفاما خود با هم تبد حداچل مدیشت را محاتبه کنند و با این کار توپ را به زمین حایف می گفت: "می

ی منرسرجرم و ا شا  مبارزه منرور دتغیابی به حقوو راتغین دتغمزد و مدیشت زحمغکشا " اکنو  باای زحمغکشا  مبارزه علیه تیاتت تددیل تاخغاری رژیم و به
 پیگیا و مغحد باای احیای حقوو تندیکایی و تشکیل تندیکاهایی مسغقل در اولویت چاار دارد.

های درمان و دارو سالمت  افزایش هزینه سازی ...  ادامۀ هدف واقعی در حاشیه
 کند!  زحمتکشان را تهدید می

های اخیا با اجاای بانامه آزادتازی اچغصادی اوضاع مردریرشرغری  طی هفغه
ها  اتت. افزایش چیمت هایی بسیار جدی مواجه شده  مادم کشورما  با دشواری

رحرمرانره زنردگری و  ازجمله اچالم مابوط به درما  و بهداشت با تاعرت و بری
بلردرد. وضردریرت  های نا یز کارگاا " زحمغکشا  و بازنشسغگا  را می اندوخغه

بسیار وخیم اتت" تالمت و زندگی خانوارهای کارگای برا خرطرای هرولرنراک 
 رو گادیده اتت. روبه

شود و تمرام  در کشور ما تهم بیشغا هزینه تالمت از جیب مادم پاداخت می
های مادم تا کنو  پوچ و ترو خرالری از آب  وعده و وعیدها باای کاهش هزینه

اند. طبق چانو  بانامه ششم توتده کشور مصوب از توی رژیم" چاار برود  درآمده
درید باتد ولی این مدادلره  ۵۷ها به  تهم هزینه تالمت از طا  دولت و بیمه

و همین عامل باعث رشد فقا در جامردره مراترت.   درحاا حاضا با عکس شده
هرایری  های درما  باای بسیاری از مادم ناممکن یا با هزینره تأمین دارو و هزینه

اتت و باای آ  دتغه از کارگاا  و برازنشرسرغرگرانری کره   بسیار باال همااه شده
نیافغرنری  های درما  به رؤیایی دتت محاوم از بیمه هسغند" تأمین دارو و هزینه

 اند. تبدیل شده
فقیه با تحمیل هرزیرنره  های ولی  دولت ورشکسغه رئیسی در  ار وب فاما 

هرای داخرلری و خرارجری"  تالمت به مادم و با حذ  ارز دولغی در تأمین دارو
آزادگذاشغن دتت مافیای دارو و چا او دارو" مشرکرال  عررریرمری را براای 

اترت. امراوزه  وجرود آورده  کارگاا " زحمغکشا  و بازنشسغگا  میهن مرا بره
طورکرلری  های تنگین دارو" بیمارتغا  و به های تأمین اجغماعی نیز هزینه بیمه

 تواند پوشش دهد. بهداشت خانوارهای کارگای را نمی
اتت دارو گاا  نشده  درهمین زمینه در پی اظهارا  وزیا بهداشت که مدعی 

و چیمت داروها طبق تاا گذشغه خواهدبود" یک عضو کمیسیو  برهرداشرت و 
کرنرد کره دارو گراا   کند: "وزار  بهداشت ادعا می درما  مجلس اعغاا  می

اتت" حقیقت ماجاا این اتت که داروها گاا  شده و این گاانی و ترورم را   نشده
توا  با پوتت و گوشت خود لمس کاد. رئیس تازما  غرذا و دارو ترأکریرد  می
اترت" امرا  راا مرادم از گراانری دارو مردرغراض  کند دارو گاا  نشرده  می

 [. ۹۱۱۹اردیبهشت ماه   ۹۱هسغند" ]خباگزاری مها" 
شرا   وچرفره های بری کارگاا " زحمغکشا  و بازنشسغگا  میهن ما با اعغااض

کنند که حاضا به زندگی در زیا خط فقا نریرسرغرنرد. براخرورداری از  اعالم می
ای شایسغه و فارغ از هاگونه نگاانی باای تأمین مایحغاج اولیه زنردگری از  زندگی

ای و جدانشدنی یرک  های پایه جمله تأمین دارو و درما  جزو وظیفه و مسئولیت
مد   هار دهره از انرجرام  حکومت اتت. رژیم اتغبدادی حاکم با میهن ما به

اترت و جرز بریرکراری" فرقرا"  مسئولیغش در این اما خطیا شانه خالی کاده 
افزو  باای کارگاا " زحمغکشا  و برازنشرسرغرگرا   های روز امنیغی" و گاانی بی

اترت. خرواترت برا حرق کرارگراا "   همااه نیاورده ما   یزی دیگا به میهن
زحمغکشا  و بازنشسغگا  افزایش دتغمزد عادالنه و درما  و بهداشت رایگرا  

 حق دتت یافت.   های به اتت. باید با اتحاد و رزم مشغاک به این خواتت

دریدی مزد کارگاا  دولرغری را رد  ۹۱شورای نگهبا  و مجلس افزایش 
دریدی مرزد  ۷۵٫۱کادند مشموا افزایش  کادند. کارگاا  دولغی فکا می

دریدی دترغرمرزد  ۷۵٫۱خواهند شد" اما بالفایله بدد از تصویب افزایش 
ای  ایطالح مؤتسه خیایره کارگاا " اتاو بازرگانی و نمایندگا  مجلس و به

زا" بود  افزایش دتغمزد و عدم توانائی کارفرامرایرا  بره  های "تورم بهانه به
پاداخت دتغمزد خواتغار "ایالح دتغمزد مصوب" شورای عرالری کرار را 

به دتغمزد کارگاا  را آغاز کادند. رژیرم در   خواتغار شدند و یورشی گسغاده
مراه کرارگراا   ادامه تهدید جنبش اعغااضی زحمغکشا " حقوو فراوردیرن

الحساب پراداخرت کراد. پرورابرااهریرمری" رئریرس  یور  علی دولغی را به
کمیسیو  اچغصادی مجلس هم گفت: "درخواتت بازنگای در دترغرمرزد 
مصوب توتط کمیسیو  اچغصادی به رئیس مجلس داده شده" اترت. روز 

ای "کارکرنرا  مشرمروا  بار دیگا دولت رئیسی در مصوبه  ماه اردیبهشت ۹۷
 ۹۱های دولغری را مشرمروا افرزایرش  ها و شاکت چانو  کار در وزارتخانه

 دریدی کارکنا  دولت" کاد.
به دنباا این حمله کارگزارا  رژیم به مدیشت زحرمرغرکرشرا " کرارگراا  
یندت نفت" وزار  نیاو" مخاباا  و تایا نهادهای دولغی و حغا کرارگراا  

شا  به یرورش جردیرد رژیرم را  های ایمیدرو اعغااض  مداد  زیا مجموعه
تمام کارگاا  با تأکید برا مشرمروا برود  برا   اند. باای نمونه" تشدید کاده

افزایش مزدی مصوب شورای عالی کار و محاوم بود  از "ترمرام مرزایرای 
نمرایرنردگری از  ها و امغیازا  کارمندا  و مدیاا  دولغی" به مزدی" و پاداش

هرای   شش هزار اپااتورهای تااتا کشور" اعضای شورای اپااتوری و پست
ای  فشار چوی حاکت دولت رئیسی را "خال  چانو " خواندند. با انغشار نرامره

وار" دم زد  کارگرزارا  رژیرم "از شرکرسرغرن  و تأکید با "ابااهیم  تاگشاده
 ۱۹های تحقیا و تبدیض" باای "ترامریرم مردریرشرت" کرارگراا " روز  بت

ماه کارگاا  چاارداد موچت نفت نسبت به افزایش ده دریدی مزد  اردیبهشت
های الزم بهاه براده  اعغااض شدیدی کاده و اعالم کادند: "از تمام ظافیت

جایا  انداخغن مجدد طاح تبدیل وضدیت" اجاای کامل مصوبره  و باای به
تاماندهی" نرام جباا  خدما  و احقاو حقوو حقه کرارکرنرا  چراار داد 

رانی تهاا  روزهای  موچت... با خواهیم داشت." کارگاا  و رانندگا  اتوبوس
ماه در اعغااض بره افرزایرش ده دریردی دترغرمرزد  اردیبهشت ۱۵و  ۱۱

را آغاز کادند. نیاوهای امنیغی رژیم با هرد  شرکرسرغرن   اعغصابی گسغاده
نفا از رانندگا  مبارز را بازداشت کادنرد. رژیرم فراترد والیری  ۱۱اعغصاب 

هایش به حذ  "تمام پیمانکارا " و تصرویرب "طراح  جای عمل به وعده به
ماه حغی کاهش دتغرمرزد  تاماندهی اتغخدام کارکنا  دولت" تا اردیبهشت

ای و دیرگرا  خامنه  هارم خط فقا کارگاا  را در نرا دارد. تخنا  علی یک
فایبی نام دیگای ندارد. در روزهای اخریرا برا  مسئوال  ارشد نرام جز عوام

کروشرد برا  رنریرن  هرا رژیرم مری های مادمی علیه گاانی تشدید اعغااض
های مرادمری مرانرع  هایی از پیوند اعغصابا  کارگای با اعغااض فایبی عوام

 گادد. باید این مانورهای فایبکارانه را افشا و خنثی تاخت. 

 ادامۀ احیای حقوق سندیکایی، حذف پیمانکاراِن ...



سندیکاهای کارگری ونزوئال و کارزار 
 تأمین امنیت شغلی برای کارگران!

۱۰۴۱خرداد  ۲دوشنبه    ۰  ۹۵شمارۀ   
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ای علیه نقض حقوو کار  تندیکاهای کارگای ونزوئال کارزار گسغاده
اند. تایت حزب کمونیست ونزوئال  ویژه زنا  کارگا تازما  داده کارگاا  به

در روز جهانی کارگا تخنا  یکی از فداال  تندیکایی این کشور در ارتباط با 
 آید: این کارزار را منغشا تاخت که تاجمٔه آ  در زیا می

 بینند تاین آتیب را از نبوِد امنیت شللی می زنا  کارگا ونزوئال بیش 
لنین لینارز "یکی از اعضای رهبای ماکز واحد اتحادیه کارگاا  ونزوئال 
"تی.یو.تی.و" همچنین از اعضای فدراتیو  جهانی تندیکاهای کارگای 

تاین  "دبلیو.ا .تی.یو"" تأکید کاد: "زنا " کارگاا  ز  ونزوئالیی" بیش
شا   بینند. این زنا  و دخغاا  و پساا  ثباتی دتغمزد می آتیب را از بی

تاین چابانیا  فاوپاشی بافت اجغماعی و افزایش فقا در کشور هسغند.  عمده
 " 

ویژه کارگاا  ز "  کند: "نقض حقوو کار کارگاا " به لینارز اشاره می
های دولغی و خصویی در ونزوئال کاماًل آ  را  موضوعی اتت که رتانه

اند و  اند. در آراگوا بیش از دو هزار کارگا اخااج شده مسکو  گذاشغه
های  ها را داریم. شاکت بزرگ تولید کننده فاآورده های اخااجی شکایت

نام پلوماوته آمایکای التین یدها نفا را ناعادالنه از  گوشغی و توتیس به
 کارخانۀ توتیس خود اخااج کاد بدو  اینکه پاتخگو باشد. "

این نمایندۀ تندیکا در ادامه گفت: "این هما   یزی اتت که ما آ  را 
در مدیایت  ٬پاکسازی٬نامیم" فاایندی هیوالیی از  می (Brenda)طاح باندا 

گیای کاونا آغاز شد" اما در عمل با  دولغی و بخش خصویی که چبل از همه
 آ  نهادینه شد. "

هنگام شاکت در راهپیمایی کارگاا  و زحمغکشا  که از توی 
های کارگای و نهادهای مادمی فااخوانده شده بود" لینارز تأکید  اتحادیه

تاا"  ۱۱خواهند اخااج کنند؟ مادا  و زنا  باالی  کاد: " ه کسانی را می
دیدگی از   های خانوادگی و  ند فازند پسا و دخغا" با آتیب با مسئولیت

گاهی طبقاتی دارند و باای مبارزه در  پیامدهای حوادث شللی  و کسانی که آ
که  -های بحاانی و مذاکاه کنند. لحره دهی می راه حقوو خودشا  تازما 

ها  تناریوهایی دچیقًا مساعد باای پاکسازی -نامند وگو می اکنو  آ  را گفت
ها مادم را فاتغادند خانه تا  هسغند و در مدیایت دولغی آ  را کلید زدند. آ 

منرور  کنند ]دورکاری[" عماًل بدو  دتغمزد" و به ٬کار٬از خانه 

بینیم  رحمانۀ کار ]و مزد[ که اماوز در بخش دولغی و خصویی می پذیای بی اندطا 
 شود" راه را هموار تاخغند." طور عمده شامل زنا  می و به

 الند و تپس آنا  را دور  این فداا تندیکایی یادآور شد: "کارفاما کارگاا  را می
عنوا  انسا  هیچ ارزشی ندارند و بسیار  اندازد. باای کارفامایا " کارگاا  به می

دهد. " او  ناامیدکننده اتت که ببینیم  گونه دولت ونزوئال به این موضوع رضا می
حاکت  تکاار کاد: "بخش خصویی نه اچغصاد ملی" بلکه اچغصاد خود را به

عمد داد  اجازٔه زیا پا گذاشغن  آورد. دتت کشید  از حقوو کارگاا  یدنی به درمی
ها مانند خدما  یا مخاباا  کمی بهبود یابند و  حقوو کارگاا  اتت تا باخی از حوزه

دهد" بهبود شاایط در باخی  این جام اتت. ونزوئال خودش را تاوتاما  نمی
ها وجود دارد که ما کارگاا  آ  را با مصادرۀ حقوو خود ]هزینٔه آ  را [  مکا 

پادازیم." او هشدار داد: "کارگاانی هسغند که حغی با جا  خود تاوا  آ  ]بهبود  می
از شاکت بزرگ تولید کننده   نفا اخااجی ۵۱دهند. بیش از  شاایط[ را می

هایی جا  خود را از دتت دادند"  دلیل بیماری های گوشغی و توتیس به فااورده
 شا  را درما  کنند." علت کمبود منابع و افسادگی بیماری زیاا نغوانسغند به

دلیل بیا   این تندیکالیست فاش تاخت: "ماکز واحد اتحادیه کارگاا  ونزوئال به
وگوی اجغماعی که بین فدکاماراس  این موارد بایکو  شد و از شاکت در مجمع گفت

ها حذ  شد.  های مخغلف اچغصاد[" دولت" و اتحادیه ]اتحادیۀ کارفامایا  از بخش
های واچدی کارگای که مخالف تیاتت حقوو و دتغمزد  باید گفت که اتحادیه

نقل از: تایت حزب کمونیست  کنونی هسغند" در این گفغگوها حضور نداشغند." ]به
 [.۹۱۱۹اردیبهشت ماه  ۹۹ –ونزوئال 
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