
نایا ا اعتراض زناا  هایگستردهدوماهاخیرکه
 اهارههاداشتهمهموپی رودرآ  ناتایا اهر ک ا اند،

عاضا ایا  مضاعفوشدیدازنیرویکارزنا ،اعاااات
آمیز ازارکارک ور رمضاناایجنسیت ،وعنظیمعض ی 

 اه اشاتالاات جنسیتدر یشازچهاردههاست.ارائه
در و عا ارد نیرویکارزنا  رمضنایوض یتعأهلیاا

از رخ مواردحت  ااجازهوموافیتهاسرناونه های 
وسطای نسضاتهای قرو آمیزدیدگاه رخوردیعض ی 
خصوصزنا کارگر،سرپرستخاناوار، هزندگ زنا  ه

وکلیهزنا شاغلاست.هاچنیناعااتعض ی شدید
و مازد درخصوصنیرویکارزنا ازجالهدرپارداخات
مزایادرقیاس امردا  اوض یت م ا هآنا ،الیهالیه

 ایاساتکرد نیرویکار ه طورعاوموعحایل یشاز
یا اساا  کااری انا اام در نوعقراردادکاریمختلف

 اهاره ه ک ا هدفای ادش افونفاق ینکارگرا و
اسات.شدیدعروارزا   اوده کاار نایاروی سازی ی تر

در  ی ترینآسیبرازنا کارگروزنا سرپرستخاناوار
م اغلگوناگو ازسیاستاعااتعض ی جاناسایاتا 

رشاداندوم دیده  ینند.گرچهدر یشازدودههاخیار
ن اد هایک ورراشاهد ودهچ اگیردرصِدپذیرفتهشدگا دختروز دردان گاه ارائاهر ایم، اجودایان،

هاسا اشتلات هکارگروکارمنددختروز ،پرداختن رد حیوقومزایاو یاهی سا  هزنا درقیاس ا
هایشدیدجنسایاتا کار رد عض ی عراش در را رعرفیعشلل زنا ،و ههایم ا ه،مانعمردا درسات

در۴اند.روزنامهشرق،ناپذیر هزنا ک ورما واردآوردههای سختوجضرا آسیب جااری، ساات مردادماه
 اخا ا ایازقوانینکسب ررس  در ک اور وکاردرجاهوریاسالم ،کار ردعض ی جنسیت در ازارکاار

طورآش اروقانون "ودر خ  دیگرپنهان عوصیفکردهاست.مثاًلدر خشدولت "زنا  هفارزنادآوری" ه
اخارا شوند"درصورع ع ویقم  خاطار  اا کهدر خشخصوص "شاغال ز درصورت ارداریوزایااا 

ما   اخاشمواجههستند." خشخصوص اگرفیطیازندگ شخص یاکاررا هنیرویکارز پیاام دهاد،
زدههایجنسایاتکندکهعا"شوهرنداشته اشیدازامتیازکاردولت خضرینیست." اسیاستدولت عأکیدم 

کااریدولت ،زنا شانسزیادی رایاستخدامدر خشدولت ندارند،درصورع  نایاروی مایاام کهزنا در
خصاوصا  "مطیعوارزا " راییافتنشلل عادعًاناپایدار ادستازدیناچیزو دو مزایاو یاهدر اخاش
 اخاش شانس ی تریدارند.اگرز م ردازدوا کندو رای ارداریوزایاا مرخص  خواهد،کارفرماای

 اه کاه ازخصوص "ازایناختیاروقدرت رخورداراسات" پاس ز  اشاتالاات
 مرخص زایاانشپایا دهد.

 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!
دها  اااراارا  تاراا ا     فرایند ساماا 

منظور دائم  ارد  قراردادها،  قراردادی به
   ترفندهای رژیم  درمقابله با آ 

 ارسیاست عااارکاز  اا سااخاتااری هایعا ادیال
عاحااایالخصوص  سازی،ارزا سازیدستااازد،

هایپردرآمدوقراردادهایموقت،وسپرد  خش
خوارا نزدیک ههارمسودآور هپیاان ارا ورانت

ماانانادها،در خشعرینشیوهقدرت، یشازسهدهاستکهازطرفرژیموعواملآ  اخ ن هایگوناگو 
 شوند.وپرورش، هداشتوسالمت،شهرداری،ومخا رات،اجرام صنایعنفتوگازوپتروشیا ،آموزش

از هاینی آش ارحیوقکارگرا وعض ی درحقآنا  هویژگ  کارفرمایا وپیاان ارا عضاارعاناد وسیلهر
کاارگارا ،های موقتدرکارهای  اماهیت مستار،ارائهن رد نسخهعحایلقرارداد  اه قارارداد ایازسند

عض ی قائلشد درپرداختدستازدومزایایمزدی ینکارگرا رسا وغیررسا ،فرارازپرداختمالیات
 ماندها.آوریز الهوپساستفادهازکودکا کارواستثاارآنا ازجاله رایجاعو یاهکارگرا ،وسوءِ

آناا  حایاوق ط سالیا اخیرکارگرا شرکت وقراردادی رایازمیا  رد عض ی وقوانین کهنااقا 
هایا استدرحاتمضارزههستند. اوجودمانورهایح ومتپیرامو عهیهوعدوینطرحساماا  عااااًل دها 

کالایاههاینیرویکاران امنگرفتهاقدام  رایحذفدالت در کاار است. رچید  ساطپیاان ارا نایاروی
ها،خواستمهمطضیهکارگروزحات  ا هااعمازصنایعنفت،صنایعفوالد، خش هداشت،ونظایرآ رشته

 فییهاست.هاینولیضرال رژیموالیتودرحیییتیورش رد  هقلب رنامه
در ه کاه کاناگاا  عنوا ناونه،هزارا کارگرشرکت وپیاان اریعسلویهو

 اهاعتراض دیا اتااعاوریهایسراساری
دارد. قارار سومینماهخود حاکمدرآستانهر

 اهعداوماعاتاراض وهاا مادارس در ویاژه
هاومیاومتدلیرانهزنا ،جوانا ،ودان گاه

وح ایاگاری دان  ویا ک وردرمایاا ال
 ارنااماهدستگاه حا اوماتهایامنیاتا ،

رفتاز حارا جاهوریاسالم  رای رو 
نااکااما ومهاراعتراض  اا هاراعاکاناو 

رو ه وروساخته حا اومات سارا  اسات.
 اهدستگاه ناظااما  ماوازاتهایامنیت و

 ارایاعااتسرکوبرشته مانورهای رانیاز
هایمردموجلوگیریای ادان یاقدرصف

 اهازرشداعتراض و اجاراهاعادویان ماورد
اند.دراینزمینه"اطالعیهم اتار گذاشته

وزارتاطالعاتواطالعاتسپاهپاسادارا "
ایدردیاداروپسازآ سخنا عل خامنه

 اه اافراددست داناشچینشاده آماوزناام
او ن ا ما  در حا اومات سارا  دهاد

 اه استیصات انسضتداد خیزشمردم 
آ ،امپریالیسموجنگعارکایاضا  خاواناد 

 احارا سرکوبکرد راراه ارو  از رفات
کنند.م الاینسیاست،کنون ارزیا  م 

اسات فاریاضا ااراناه عرفندهاومانورهاایا 
منظورای ااد ه

 ۶۰۴۶آبان  ۶۵، ۵۶شمارۀ 

اهمیت مبارزه برای حذف 
پیمانکاران نیروی کار و لغو 

 قراردادهای موقت

سوی پیوند دادن مبارزات کارگری با جنبش همگانی علیه دیکتاتوری والیی،  پیش به 
 تحریم، و مداخلۀ امپریالیسم و برای  برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک!

دهی  تدارک و سازمان
 های کارگری: اعتصاب

های عمده و  چالش 
روی   راهکارهای پیش  

جنبش 

 ۲ادامه  در صفحه 

 ۳ادامه  در صفحه 

زن، زندگی، آزادی: زنان کارگر و شاغل مشمول 
 تبعیض در مزد، شغل، و روابط جامعه

 ۳ادامه  در صفحه 



۶۰۴۶آبان  ۶۵دوشنبه    ۲   ۵۶شمارۀ  

 هایجنضشمردم .پراکندگ درصف
ویژهدرمایاطاعهایسندی ای  همیا له اجنضشکارگریوحرکت

 اهشاارم هایاصل ح ومت هزمان کنون ازاولویت دناضااتآید.
دراعتصابکارگرا پروژه پاتاروشایااا  ایدر رخ مراکزصن ات

وعسلویهوپاالی گاهآ ادا واعتصابدرم تاعنی  رهفات عاپاه
آ   اا هااادسات و ما الاس هااشرکتپتروشیا  وشهر،دولت

زمارههایزردح ومت  رخ موضوعع  ل هایمهمکارگریکهاز
الاضاتاههایطضیهکارگرنیزمحسوبم مطالضه و شوندراهدفااناد

ایانشدهمطرحوپیرامو آ  هش ل مسخ ه پارداخاتاناد. عضلیلات
زما  ا ازداشت،عهدید،وپیگردف اال کاارگاریناایشعضلیلاع هم

وکارگرا اعتصا  صورتگرفتهوم  درصادی۰۲گیرد.افازایاش
طرح عرمیممزد،وس وتموذیانهدر ارهر حیوقکارکنا دولت،وعدهر
مانورهایفاریاضا ااراناه اصالحقانو کار،دروض یتکنون ازجالهر

 رژیماست.
هاوفا ااال دقتطراح شده رایسندی الیستاینمانورهای ه

دانیمچنینمانورهای درراساتاایکارگریناشناختهنیستند.هاهم 
جاناضاشمهاراعتراضواعتصاب هایکارگریوجلوگیریازپیاوناد

ایانا اه در اسات. دیا اتااعاوری ضاد کارگری اجنضشهاگاانا 
عاوقافخواست کاار، نایاروی پایاااانا اارا  حاذف مااناناد هایا 

زدای ،وللوقراردادهایموقتسازی،پایا داد  همیرراتخصوص 
ایانرفاه دارندعردیدینیست.امادرعینهای صنف خصیصه حات

ما فیط خ  ازمضاو مطالضه ایانهایکارگریران ا  دهاد.
داد خواست  اازعااب هاسرشتومفهومسیاس نیزدارندوضاان

کارگراعفاقًاجزوفصلم تر  اعاتاراضا منافعطضیهر هایجناضاش
عاوقاف و سراسریکنون است.خواسِتحذفپیاان ارا نیرویکار

قالابخصوص   اه کاارگار سازییورش رد مستییمنیرویطضیه
جاااهاوریهایاقتصادی رنامه حا اومات اجتااع ضدکاارگاری

"ع دیلساخاتااری"،اسالم است.نضایدازیاد ردکهسنگ پایه رنامهر
ایانسازیومیرراتخصوص  اسات. زدای وآزادسازیاقاتاصاادی
فیروفالکتک اندههااکثریتمردممیهنمارا هسیاست اناد.ورطهر

سازیوآزادسازیاقاتاصاادی نا راین،مضارزهکارگرا علیهخصوص 
و دارد درعینداشتنمضاو صنف ورفاه ،خصلتسیاس نیاز
ضاد هاااگاانا  پیوندجنضشکارگری اجنضش هاینخصلتنیطهر
ک اور دی تاعوریاست.طضیهکارگروهاهزحات  ا ف ریویدی
و  ااجرایجراح اقتصادیدولتضدمل ا راهیمرئیس مایاا الاه

رژیامگیریاقتصاادیکنند.اینعیا ل اساتمضارزهم  اجاتااااعا 
ماناافاعوالیت و حااکام فییهاستوزیر نایاقتصادیدی تاعاوری

گاهاستضدادوالی استدارایرا کهع یههایانگل طضیهسرمایهالیه
 دهد.راآما خودقرارم 

اعاتاراض راساسآنچهگفته درشد،اعتصابو کاارگاری هاای
 سایاارمییاس زرگوکوچکماهیتسیاس دارندوایننا اتاه ای

ازایانپراهایت حالاستکهنضاید رآ چ مفرو ست.  ارای روی،
ارزیاا ا هایپیِشچالش  اایاد ایروِیجنضشکارگریوسندی ای 
واقع دایارهر  ینانهازعوا وام اناتجنضشکارگریوقدرتووسا ات

 دستداد.مانورآ درصحنهسیاس  ه
جاناضاشچالشاصل دراینزمینهچگونگ غلضه رض ف هاای

اخیر ااعاات رنامهسرکاوب کارگریاستکهط  یشازچهاردههر
 اههاینولیضرال سرمایاهواجراینسخه دولاتداری هاایوسایالاهر

نافاوذمختلفجاهوریاسالم پدیدآمده و اند.روا اقتصادداللا 
رانات و خاوارسرمایه زرگع اریهاراه اسرمایه وروکراعیکفاسد

اندکایتجنضشکارگریعأثیرمنف داشتهومیزا زیادی رکیفیت ه
طاضایاه وعض یفعولیدودرنتی هواردآورد آسیبجدی هحایاات

هاایاند.درسالیا اخیرجنضشکارگریوحرکتکارگرراموجبشده
وسندی ای دراوضاع  ه راست دشواردرپ عرمیمو ازسازیعاوا 

ایطضی  درحااتاند.طضیهکارگروزحات  ا درپویهشا  وده نیه
های ازسازیوعرمیمعوانای  ماضاارزهر در امار شا هستندوهااایان

دارد.  اازعااب اعتصا  کنون وسطحپیوندآ  اجنضشاعتاراضا 
درعر،جنضشکارگریوسندی ای درمضارزهعضارع دقیق ه ایعوأما 

ورونددیال تی   ه ازسازیخودم لوتاست.ازسوی  ه اعتاراض
هایاعتاراضا یازدوازدیگرسودردتاینحرکتم اعتصابدست

راقدرتوعوانایا  دهی ... ادامۀ  تدارک و سازمان اش
عارمایامنیزهم زماا 
راهاا ااارماا  کاانااد.

صحیح رایپیااود 
و اینمسیرطضایا ا 

چاالاش  ار هااغلضاه
 اه شدت خا ایاد 
آ  دت در و مضاارزه
جناضاش  ازسازی نیهر
ایان اسات. کارگاری
دشااااوار مااااضااااارزه

حارکاتسات وسوی
و کااارگاری جاناضااش
و سندی ای راعرسیم
خاااود مسااایااار در

عااوانااایاا  آ  راهااای
رغمسرکوبعرمیام ه

ما  عایاویات کاناد.و
دها عدار وسازما 

کارگریاعتصاب های
پاویاه ازدرو هایان
رشادیاا اناده خالقو
دم و گارفاتاه ش ل

هامهاونیروهای م ینو رخ هایاخیرجریا یا ند.درهفتهدمارعیام  ه شا 
صانادوق "ع ا ایال و هاایسرسپرده هامپریالیسمسخناز"یاری هکاارگارا "

اند.رضاپهلویونیروهایرنگارنگراستوواپسمیا آوردهاعتصاب" ه گرا اارایهر
نایاروهااگونه"پی نهادها"ماهیتسیاس خودشا راآش ارعرم این ایان سازناد.
صانادوقگرایسلطنتهایواپسویژهجریا  ه ع ا ایال از کاه طلبهنگام 

صانادوقاعتصابسخنم  و هاایگویندعفاوع میا صندوقواق  اعتاصااب
حضراتنیازمندند!الضتاه ینند.گوی کارگرا میهنما هخیریهنا  صندوقخیریهر

سیاس هایننیروهاوجریا  مانااساضااتشا را ههاع ادًا رنامهر ویژهدرعرصاهر
کاناناد.اندوپنها ما شا ناگفتهگذاشتههایاقتصادیاقتصادیونوعسیاست

نایاروهاایهایاقتصادیکاریچیست؟آیامیا  رنامهعلتاینپنها  اجتاااعا 
گرایا م امحاکمعفاوع اجتااع واپسگیریاقتصادیگرایم ال اساتراست

نظرازجزییاتغیرعاده،جناحراستاپوزیسیو ح وماتجدیوجوددارد؟صرف
الالل پوتو ااناکهایصندوق ینجاهوریاسالم ُمَضلغومدافعهاا فرما 

ساتاستکهاینکسنگجهان  اجتااع ح ومتجاهاوریگیریاقتصادیپایهر
ولا  حاامایاا اسالم استواعفاقًادولتا راهیمرئیس وشاخاو از فایایاه

ا اراهایامشاارم چا آ  هسینه دولات آیند!اجرایجراح اقتصادیازسوی
حالرئیس  اآنچهاپوزیسیو راست زمایاناه گرایح ومتجاهوریاسالم در

رادهندچهعفاوتعادههایاقتصادیک ورارائهم م ضل ایدارد؟اینپرسش
گذارندوپنها پاسخم گراعادًا  سرسپردگا امپریالیسمودیگرنیروهایراست

م اارکاتده اعتصابدارند."صندوقاعتصاب"ازدِتعدار وسازما م  ها اا
دیاگارهایسندی ای مستیل یرو م مستییمسازما  آیدودرپیوند اهایااری

حارکاتهایمضارزجنضشمردم ش لم گردا  و کاارگار طاضایاه هاایگیارد.
عادار سندی ای  رایاعتصابوع  یلصندوق و ازایانهایاعتصااب هاایا 

  دازاین"ونسخهدست ه هایامپریالیسمونیزصندوقخیریههی "اوامرملوکانهر
کارگردرپویه ازسازیخود ااعتصاب وهایرشتهنیازیندارد.طضیهر ای،محالا ،

اشعدار ضروری رایرویاروی نهایا ای اهوشیاریوشمسلیمطضیاع مرحله
صانادوقریزیکردهو ه ادی تاعوریحاکمرا رنامه ماورد در  ارد. پیشخواهاد

رضااخیریه،پاسخکارگرا وزحات  ا ایرا  ه نیروهای مرع عوعناصرینظیر
پهلوی ااستفادهازز ا شیواونافذاستادسخنس دیشیرازیچنیناست "مارا

  هخیرعوامیدنیست،َشرمرسا ".
حساسیاریهاهوظیفه   ودرنگمادراینمرحلهر کاارگاری جانضه هجنضش

ایان ساازماانادها  و سندی ای  اارایهراه ارهای مؤثروعال درجهتع  ل
جنضشوپیوندداد آ  اجنضشاعتراض سراسریمردم  رایدرهمکاو ایاد 

ما دی تاعوریحاکم پارداماناه و طضیاع درمیهنماعاایاق شاود.است.مضارزهر
هدفپیوندهایعاجل،عاِلطضیاع ،وع دیدمضارزه هاعحادعاِلفراگیر،استیالت

درنگ ناپذیرهاهمادافا اا ضروری،ومح م اجنضشاعتراض سراسریوظیفهر
 منافعطضیهکارگروزحات  ا است.

 
 ا



نایازوجودکودکا کاردرجام هن ا ازپوسیدگ وفسادسیستمسرمایه داریاست،سیستا کهحت کودکا را
 عراست.ک اندوماشاهدیمکهعاقاینپوسیدگ درحاکایتجاهوریاسالم افزو  ردگ م  ه

پاایاه م ا االت رفاع  ارای کاف حاکااایات وجودکودکا کاردرجام هن انگرناعوان ونداشتنارادهر ایفاج هر
صادهاا اقتصادیوم ی ت مردماستکهاینخودنیز ازعا  ازسیستمحاکم راقتصادک وراست.درک ورماا

جازپزخاناه اف ،درکورههایقال ماندها،درکارگاههاوپسسویز الهها ههزارکود کارروا درخیا ا  و هاا،
 اینا  خورونایرند.ها،،در دعرینشرایطجساان وروح درپ لیاهاین

جااما اهدارشد هدفاداریدرآ است.دراینسیستم ادامنهدرواقعوجودکودکا کاردریکجام هن ا ازپوسیدگ وفسادمطلقسیستمسرمایه در فایار ند
کسابودکا نیز هغارت ردهشود. نا راینحت کچه ی ترمحصوتنیرویکارآنا  هوار هزحات  ا عحایلشودوهرشودشرایطکاروزندگ  ردهعالشم  خاطار

 ایرادرح ومتجاهوریاسالم شاهدیم.شوندوماوقوعچنینفاج هک اندهم  ردگ سود ی تر ه
 ی تریازکودکا ونوجوانا ازعحصیلوآموزش ازم  اوخیم حالت هکاردرم اغالمانندودر هترینعرشد وض یتاقتصادیوم ی تمردمدرک ورماعدهر

کاهشوند.هرچندآماردقیی درموردع دادکودکا کاردرک وروجودنداردودرعاام آمارمنتشا وادارم مختلفونامتناسب اسنوسات کاودکاانا  نایاز  رشده
نگهداریازخانوادهرا رعهدهم محرومازعحصیلشده راآیند.ماهاچنا روندرو هاحسابنا ویژهدخترا ، هگیرند، هاندووظیفهر فااجا اه یاا پادیاده فزایشاین

 گذارند.شاهدیم. اوجوداین،سرا رژیموالیتفییه اارایهآماریغیرواق   راینم  لعظیماجتااع سرپوشم 
خاضاری۰۲۲عا۰۲۲پرورش،ع داد ازماندگا ازعحصیلراو"اصلر اقرزاده"،م او پرورش وفرهنگ وزارتآموزش هزارنفراعالمکردهاست]نگاهکنید ه پایاگااه

مصااحاضاه[.ایندرحال استکهیکساتپیشازآ خانممنصوره ا ای ،مسئوتامورآسیب۵۴۲۵مردادماه۵۰انتخاب، در  اادیدگا اجتااع و هزیست قام، ای
کامدلایال اهکاودکاا ایننیست.کارعه نیزازکودکا منت رشد،گفت "ایرا ۵۹۱۱خردادماه۰۰خضرگزاریحوزه]علایه[کهدرسایت"خضرگزاریرسا حوزه"،

درایرا آماردقیی ازع دادکودکاانا کنند.نا دریافتکارخودحیوقواق  ارزشو راساسازموارداستثاارشدههادر سیاریدستگاهنظارتوعدم ود وساتسن
هزارنافاری۱۲۲اند،ی ن هزارنفر رآوردکرده۱۲۲کننددردسترسنیست،ول  رخ آمارهایغیررسا ع داداینکودکا را ی ترازهایمختلفکارم کهدر خش

عرشد وض یتاقتاصاادیهزارنفریع دادکودکا کارعنهاط یکساتهستیمکهدرعضاد اواق یتوخیم۴۲۲عا۹۲۲اند."ی ن ماشاهدکاهشکهرساًاثضتشده
واداراندودرنتی هع داد ی تریازکودکا ونوجوانا  ههای ی تری هداما فیرک یدهشدهواجتااع ک وراست،وض یت کهدرآ خانواده واردشد در ازارکار

هایا ایرهایلحظهگسیختهوگران عرازگذشتهشده،ودرکنارآ عورملگامهاوخیماند. ادرنظرگرفتناینکهوض یتم ی تخانوادهشده هام رژیام و شدکرده
کاه رنامه ن اا ای راین اتکودکا کارنداشتهوندارد،چنینکاه  فاحشجایعأملدارد.عاقفاج هکودکا کار سیارفراعرازآ چیزیاست کاناونا  آماار
 ارکندغافلازاینکههاینارقامدست اریشدهنیز رایمردمپذیرفتفریبمردمعالشم ها هدهد،آماریکهرژیمعا ادست اریدرآ م  دلایالا  خاود هنیستو

 شود.هایاقتصادیواجتااع رژیمعلی م ش ستسیاست
کارشدهوصدماتجسا وعاطف مت ددیرامتحالم کودکا کارهاوارهدر دعرینشرایطکاریوادار ه درشوند.گسترشپدیدهکودکا کاردر ری اه جااما اه

عادوامهایاقتصادی،سیاس واجتااع حاکایتدارد.نا عوا ازرژیموالیتفییهانتظارداشتکهشرایط هتری رایکودکا ای ا رگزید سیاست دنااید، ل ه ا
 اهواینحاکایت، هییینم  ایست ژرفشهرچه ی تراینفاج هراشاهد اشیم.رژیا کهکودکا رادرمدارس هگلولهم  ندد،موردضرب دهاد، شتمقرارما 

 زندا م اف ندوش ن هم دهد،نا عواندعامینکنندهنیازهایآنها اشد.
عاناهااوعامینمحیطسالموام اناتالزم رایرشدمادیوم نویکودکا وظیفهدولتاست. هضودشرایطزندگ  رایکودکا  هعنوا نسلآینده سازندهک اور،

هایا رایواردشد  هف الیتیرزندگ آنهاراعحتعاثیرقرارنا دهد، ل ه همادرا نیزکهعاومامسئولیتنگهداریازکودکا را رعهدهم گیرند،ام ا  ی تر
 ارهاخواهدشدوای ادچنینشرایط مستلزماستیرارحاکدهدکهاینسضبرشدکیف جام هدرعاام زمینهاقتصادی،سیاس ،علا واجتااع م  ماردما  ایتا 

 اساسآزادیوعدالتاجتااع است.

۶۰۴۶آبان  ۶۵دوشنبه    ۳   ۵۶شمارۀ  

 ادامۀ  زن، زندگی، آزادی: ،  ...

ک اورپرستاریی  ازحرفه در زنااناه هایسختوعادعًا
 ارایماست. ه  ایا اار، رغموجود یشازصدهزارپارساتاار

ازایهرهزاررسید  هاستانداردجهان وداشتنسهپرستار ه
جادیاد نفرجا یت،رژیم هاستخدامحداقلصدهزارپرستاار

 اه  اانیازدارد.  دازپانزدهساتعأخایار، پارساتاارا  گافاتاهر
هایوزارت هداشتو رخ میاموپرداختهردستورال ال ساخته

گذاریخدماتپارساتاارینظامپرستاریقراراستقانو ع رفه
قااناو  اجارای در فااحاش عاضا ایا  ماورد در اجراشاود.

ع رفه ساات۵۰گذاری،د یراجرای خانهپرستارروز ماهارمااه
جاریگفت "سیفکارانهپزش ا  اه سایاف عاا ۰۲یا اضااره

 اامیلیو عوما افزایشپیدام  کند."اماپرستارا هاچاناا 
ما واینام لومدستوض یتشلل  نارم ایانپن اه کاناناد.

ما  رنا   ارناد.پرستارا ازعض ی جنسیت درمحیطکارنیز
زنا درم اغل دیگرهاچو آموزگاری،حسا داری،وکالات،

درمهاانداریخطوطراه کاارگاری هاوایا ، خاطاوط و آهن
هاایهاومؤسساههایعولیدی،وزنا کارمنددر انککارخانه

ها،هم اعض ی درمزدوشللدولت وخصوص ،ونظایرآ 
ناهاادهاایهایدی تهاند.اجرایسیاستمواجه شدهازساوی
 ااناکداریجهان مانندصندوق ینسرمایه و پاوت الالالا 

هایز جهان درکنارسیاست والیات رژیام درستیز فایایاه
عاامال عض ی جاناسایاتا  هاایا عنظیم ازارکارایرا  رپایهر

 اهاصل  و طاورکالا اند.عوقفاجرای رنامهع دیلساختاری
ناولایاضارالا هایمضتن  رنسخاهداد  هسیاستپایا  هاای

الیاهداریازخواستسرمایه اعاتاراضا  جاناضاش هاایهای
ک اورگوناگو اجتااع وهاچنینزنا مترق وآزادی خواه

زناا  رهاایا  واقاع در ماست.پیروزیجنضشمل ومردما 
وک ورما از هره مارعا اع، فااساد، رژیام ک  وح ایااناهر

 مردساالروالی است.

کاهفازهایمختلفپارسجنو  م لوت ه کارهستندنیزخواستم ا ه دارندودرکارزاری
طارحدرعسلویه ه عصاویاب و راهانداختندخواستارحذفپیاان ارا ،دائا کرد قراردادها،

طارحساما  چارا کاه ده قضلازپایا مهرماهشدند.درپاسخ هپرسشکارگرا ما اتارض
ازده درم لسخا م ساما  خوردوچرا ررس جزئیاتطرحدرکایسیو اجتااع که

رئایاسپن معیرماهشروعشدههنوز ه و پایا نرسیدهاست؟یکعضوکایسیو اجتاااعا 
وُرفتاهفراکسیو کارگریم لسگفت "دراینمدت،عأخیر رایاین ودهکهیکمتنشسته

ما الاس،ازطرح یرو  یایدوعصویبآ مس لشود؛مانا  در عصاویاب از خواهیم  اد
 [. ۵۴۲۵مهرماه۷شوراینگهضا  هطرحایراد گیردوطرح رگ ت خورد"]خضرگزاریایلنا،

اساتاخادامهاچنین همخالفتسازما اموراستخدام ک ور اطرحاولیۀسااماا  دها 
کارکنا دولتکهدرراستایحذفشرکت ساات وارد۵۴۲۲هایپیاان اریدرشاهاریاورمااه

عناوا کایسیو اجتااع م لسشدهاست ایداشارهکرد."سازما اموراستخدام ک ور ه
 اهمهم آ  اجارای ضاررعرینمخالفطرح،م تیداستاینطرح رایدولت ارمال داردو

۱سازِیدولتاست"]خضرگزاریایلنا،هایکوچکدورازسیاستدولتو ه [.۵۴۲۵ماهارمااه
صانادوق فارماا  و ناولایاضارالا  منظورازکوچکسازیدولتهاا سیاستشناختهشاده

هادف ین الالل پوت رایخصوص سازیدر ازار دو نظارتاستومطا قاینسیاسات،
منظورحذفنیروهایقراردادیاستونهحذفپیاانا اارا .رژیمعلییر خ  ازطرحاولیه ه

پایاااانا ااری۹۱پرستارا شرکت و و ایروزهوم لاا خریدخدمت ،مانندکارگرا شرکت 
وکنندودرراستایسیاساتهایواسطهکارم هستندکه رایشرکت کاارگاری ضاد هاای

آماوزشعفرقه و  رژیمقراراستفیطع دادیاند ازآنا  هوزارت هداشت وپارورشاف نانهر
 جذبشوند.

 اخاشهاستکه اکماینزحات  ا سات از زیاادی  اار مازدی، عرینحیوقومزایای
درخاطرسایااساتاندواکنو  اید هو هداشتک وررا ردوشگرفتهوپرورشآموزش هاایا 

ما ده کنارگذاشتهشوند.کارگرا وزحات  ا میهنجهتع دیلساختاریازطرحساما 
عیبراند رژیمعادساتاندکهعوا  ههایچندساتگذشتهاثضاتکرده ااعتصابواعتراض

شا رادارند. اپیوندمضارزاتکارگرا وزحات  ا مضارز هجنضشهای رحقیافتن هخواست
راعوا سازما آموزا م گسترشزنا ،دان  ویا ،ودانشرو ه عاااوما  ده اعاتاصااب

 ساتدرهمش ستندی تاعوریحاکمحرکتکرد.عدار دیدو ه

 ادامۀ  اهمیت مبارزه برای حذف پیمانکاران نیروی ...

ای بدون  سوی جامعه پیش به
کودکان کار! جنبش کارگری و مبارزه 

 برای ممنوعیت کار کودکان



۶۰۴۶آبان  ۶۵دوشنبه    ۰  ۵۶شمارۀ   
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اگرچیزیعلفیقمطلقسالمتوایان شلل درمضارزۀطضیاع راکاماًل
هایع یینوثضتروشنکند،واین هدردستا چهطضیۀاجتااع سیستم

هایده  سیارمحدودومداوم یااریحوادثقراردارد،آ چیزگزارش
 رآورد۷۲هایاخیرحدودشلل استکهدردهه درصددرک وراسپانیا

عضارع دیگر،عیریضًادوموردازهرسه یااریناش ازکارنهشدهاست. ه
عاجای کههای عاوم ثضتم عنوا  یااریاینعنوا  ل ه ه ه شوند.

این یااریدانیمهی م  سهامیکاز عارمدیرا یا هایدارا شرکتها
 کند. زرگراکوعاهنا 

هایشلل هایشلل ،جدوت یااریدرپایۀاینثضتمحدودنام یااری
(RD1299/2006) ه  محدود که دارد قرار کارفرما عالیق  ا متناسب

ن ا ف الیت  ه الزام قضلاز کارگرا را استو محلکار هایخاصدر
عناصروموادیکهدروداد را طۀعلت شلل  ا م لول و یا منحصرًا

م رض در است، شده  یااریشلل ن ا داده  رایهر جدوتیادشده
 دهد.های واق  قرارم سپریکرد مسیری امانع

آسیبجدی پرهزینهشناس عرین اقتصادی لحاظ از درنتی ه و عرینها
) هآ  پرهزینهها و )فیطعرینآ نفعکارفرمایا (  یا نظرسالمت و از ها

هاا  دقییًا کارگرا ( جن ات رای که هستند آمیزعرینهای 
متحالم ده گزارش را محدود  راساس رآوردهایهای سیار شوند 

  ه۱۱٫۹اپیدمیولوژیک، شلل  من أ  ا عومورهای دخیم از عنوا درصد
ایشلل شناختهنا  یااری مورد وهاینامردر از۱۱٫۹شوند درصد
دلیلهایعنفس که هدرصداز یااری۱۱٫۴هایقلض عروق و یااری

م  رخ م رضخطرهایشلل  در گرفتن م قرار اعفاق امادهند، افتد،
 یااری ه م عنوا  ثضت عاوم  وهای اجتااع  عأمین  رای شوند.

کنند،سرطاِ شلل عااًلهایغرامتمتیا ل"کهآ راانگل م "مؤسسه
 ه ندارد، محافظهوجود  سیار اساسارقام  ر واق یتکه این کارانه،رغم

شودوهزارموردعازهدراسپانیاموجبم ۰سرطاِ شلل ساالنه یشاز
 مرگ۰۴عامل از  هدرصد یکمثات هستند. شلل   یاارِی ویژهومیرها

یکمادۀ است، م رضپنضۀنسوز گرفتندر قرار دردنا  رایطضیۀما،
(که رایانضاشت۵۱۰۲( ۵۹۴۲هایدهۀشدهازساتزایشناختهسرطا 

خانواده )و کارگر صدهاهزار محافظتازهایسود، یا  دو اطالع شا (
گرفته قرار م رضآ  سهلسویکارفرمایا در ایجنای کهانگاریاند،

 ه را آ  کردهکارفرمایا  عضدیل خود عال کارگرا شیوۀ امروز حت  اند.
م  قرار )آز ست( نسوز م رضپنضۀ م گیرندهاچنا در  دو و میرند،
ماه و شود شناسای  آنا  شلل  موق یت دراین ه را عارشا  آخر های

م  دست از قضای  خانوادهمصیضت  و هی هایدهند غرامتشا  گونه
 کنند.مال دریافتنا 

ثضاع ،عرِسازایکهدرشرایطعنش االیشلل ،  هنوزشااراختالالتروان 
 زنندزیاداست.دستداد شلل،ساالنه هسالمتکارگرا آسیبم 
 یااری محدود گزارش سیار اقتصادی، سطح  هدر که شلل  وهای اشتضاه

 ه منافع  ا  یااریمطا ق م عنوا  ع خیوداده عاوم  مستلزمهای شوند،
های ازنظام هداشتک وراستکه]سازما [عأمیناجتااع  ایدپرداختهزینه

آ  سات در که عحییی  طضق  ر شود. متیضل را شد،۰۲۵۱( ۵۹۱۹ها منت ر )
هزاروپانصد۰هایشلل حدودمیانگینهزینۀمراقضت یاارستان  رای یااری

هزاریورو رایسرطاِ شلل (استکهاگر هکلک ور۵۰یورو رایهر یاار)
اسپانیاع ایمدادهشود، هاینم نااستکهساالنهصدهامیلیو یورو هسیستم

 گیرد.گیردکهایندروغاستوع لقنا  ایستع لق هداشتعاوم م 
هایغرامتاصطالح"مؤسسههای که هاین استکهی  از سیاریازعخلف

مرع بم  عالم متیا لحوادثکار" وارد حوادثشوند، که  دینم نا شود،
 ه یا را کار  هناش از شرایطعنوا حوادثم اول یا کارگرا در اینعنوا که
 وده موقت م ناعوان  م رف  م اند ف ار زیر را آنا  و سیستمکنند یا گذارند

م  قرار ف ار زیر  یاارستا [ ]از عرخیوآنا   رای را دهند. هداشتعاوم 
م  "مؤسسهیادآور ان انشویمکه ازهای خصوص هایغرامتمتیا ل" که اند

شوندشدهدر ودجۀعاوم دولتعأمینم آوریپوتعاوم عأمیناجتااع جاع
 ایست رعهدههای کهنظام هداشتعاوم م مرورزما  هصالحیتکه ه

یافته دست  هگیرد و فزایندهاند هزینهطرزی مطرحدرخواست را  ی تر های 
طورهایغرامتمتیا لحوادثکار" هکنند.درآخرینگزارش"اعحادیۀمؤسسهم 

مستییم ااستدالت"کارآمدی"ایم یننسضت هنظام هداشتعاوم اختیاراع 
آسیب کنترت خواستارمانند م رر مواقع در ] یاار[ عرخیو و عضالن  های

دنضاتف ارهایدرخدمتکارفرمایا کهعنها هاند. نا راین،عال ردایننهادشده
ع ییبم  را خود سودهایمیلیون  و فرسودگ هستند حد عا کارگرا  کنند ر

کنندعاازسودهای ها اسالمت ما ازیم ضروریاستکهمح ومگردند.آ 
هایعلا هایاپیدمیولوژیکمنت رشدهدرم لهمیلیون  رخوردارشوند.پژوهش

دلیلقرارگرفتندرهزارمرگدراسپانیا ه۵۰زنندکههرساتحدودعخاینم 
درمحلکاررخم  این هم رضخطرها دهند.  کرد عیریضًا ۵۰۲م نایازفنا

زندگ  کارگرا است. ساتزندگ  الیوه ساتهزار و طضیۀها مت لق ه های که
پذیریکه اردیگرهایاجتنابگیرد.مرگماستدرخدمتاستثاارگرا قرارم 

انتظاریازسازندکهطضیۀکارگرنا روشنم  عواند رایحفظمنافعخودمطلیًا
استثاارگرا داشته اشد.درضداصالحاع کارگریکهازسویدولت موسوم ه

م  عصویبشدما  ه"مترق " موردعوانیم کامل ضینیمکههی صحضت در طور
  هداشتکاریو هضودشرایطکارطضیۀکارگروجودندارد.

 ه مال یتخصوص ،  را ر ضرورع عالکاجتااع در  ه م نایواق  کلاه
 حیاع  رایطضیۀکارگرعضدیلشدهاست.
 مرِگکاری،جنایِتکارفرمای است!!!
 قدرت رسانید!!!مضارزهکنیدعازمان کهطضیۀکارگررا ه

"حزب] ه کارگری جنضش کنفرانس دومین در مصوب قط نامۀ از  نیل
های،منضع "سایتحزبکاونیستخلق(" PCPEهایاسپانیا")"کاونیستخلق

 [.  ۵۴۲۵مهرماه۵۵اسپانیا"،
 https://pcpe.es/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-una-

cuestion-vital-una-cuestion-de-clase/ 

ای  ایمنی و سالمت در محل کار: مسئله
 ای طبقاتی!  حیاتی، مسئله


