
 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!
جنبش اعتصابی کااگرانا  

هاا   و ویژرای  ۷۵دگ سال 
 آ 

یکی از فرازهای جنبش کارگری 
و سندیکایی زحمتکشان حضورر 
یکپارچٔه طبقٔه کارگر در انقوب  

شووکوو ووتووه  بوونوومووه و درهوو 
و پس از اعبم برقراری حکرمت نواواموی   ۷۵۳۱دیکتاترری شاه و سلطٔه امپریالی   برد. از اوایل منرماه سال 

دار را آغاز کوردنود. ویو گوی نویو وت ایوه  هایی دامنه کارگران  کارمندان  و دیگر زحمتکشان ایران اعتصا 
صنعوتوی  کشواورزی   های ترلیدی ها مشارکت گ ترده و فعال زحمتکشان یدی و فکری در کلیه رشته اعتصا 

های خدماتی در عرض مدتی ب یار کرتواه بورد. حضورر کوارگوران  ونقل و رشته آالت و ابزارسازی  حمل ماشیه
آهه  ن اجی  و ناایر آن   سازی  برق  راه آهه و معادن  نفت  ماشیه وی ه کارگران صنایع ذو  صنعتی ایران به

دهی کارگران و کارکنان صونوعوت  برد. اعتصا  ابتدا با سازمان ۳۱های سال  وی گی دوم و ب یار من  اعتصا 
هوای  مدت یعنی دو تا سه روزه بردند. ایه اعتصا  ای ابتدا کرتاه های محلی و رشته ملی نفت آغاز شد. اعتصا 

درازا کشید و سپس اعتصا  سراسری فرارویید. وی گی سورم کوه  به ۳۱مدت تا پایان منرماه سال  محلی و کرتاه
های صنفی با ماهیت سیاسی برد. خراست افزایش دستمزدها  تغییور  دقت به آن ترجه کرد طرح خراست باید به

را برپیشانی داشوت  ۵۸مرداد  ۸۲قانرن کار رژی  سلطنتی که منر و نشان کردتای 

با رشد و گ ترش خیزش مردمی در سه ماه اخویور  
های کارگری نوگورانوی  فقیه از گ ترش اعتصا  ولی

خرد را ابراز کرده است. او با اشواره بوه انواموگو اری 
های متعدد با شعارهای اقوتوصوادیا و اذعوان  سال

ایه که ادهه نرد از لحاظ اقتصوادی دهوه خوربوی  به
نبردا  بعد از سه دهه اجرای سیاست اقتصادی تعدیل 
ساختاری و ویران کردن ترلید ملی  بار دیگر روزهوای 

بنتر و احل مشکبت مرجردا را وعده داد. واقعیت ایه است که وزارت اقتصاد دولت رئی ی بوا هوموراهوی 
های ُخرد و کرچو   عالی کار و با دادن امتیازهایی به کارفرمایان بنگاه کامل اتاق بازرگانی با ُدور زدن شررای

های موتوعودد  داری کبن و انگلی  در جل ه هدف جدا کردن آنان از خیزش مردمی و درحمایت از سرمایه به
اصطبح اصوبح  اشررای گفتگری دولت و بیش خصرصیا از مقطع زمانی مردادماه تا کنرن و در قالب به

است. محترای ایوه یوررش   به حقرق کار کارگران را آغاز کرده  های میتلف قانرن کار یررشی گ ترده بیش
نواموم مشواغول  ای و ح ف حداقل دستمزد سراسری  اصبح اآیویوه عبارتند از: جایگزیه کردن مزد منطقه

بونوانؤه  درصد پرداختی کارفرمایان به سازموان تویمویوه اجوتومواعوی بوه ۴منارر ح ف  آورا به سیت و زیان
قانرن اساسوی  افوزایوش سوه  ۴۴بنانٔه اجرای اصل  سازی بان  رفاه کارگران به آفرینی  خصرصی اشتغال

سوازی  ساعت کار روزانه  یررش به سازمان تیمیه اجتماعوی و خصورصوی ۲سال  ح ف  ۵۳بازنش تگی به 
ها هدف رژی  والیی سرکر  کارگران و ح ف طبقه کارگر از خیوزش کونورنوی انوقوببوی و  درمان  و جز ایه

 ست.  مردمی
گاه شدن از هودف عضر ارشد کارگری شررای هوای اشوررای گوفوتوگوری دولوت و بویوش  عالی کار با آ

های ایه شررا را اترطئها علیه کارگران و منافع آنان ترصیف کورد  ماه  برگزاری جل ه آبان ۸۵خصرصیا  روز 
کن  اتاق بازرگانی و شررای گفتگر صبحیت رسیدگی به م ائل کوارگوران را  و گفت: ابا قاطعیت عنران می

ای بورای  ها نی ت.ا مدتی پیش ابراهی  رئی ی تشکیل کمیته ندارند و م ائل کارگری در حیطه اختیارات آن
های رسمی کارگری را به وزیور کوار قوبولوی  رسیدگی به امنیت شغلی کارگران و سرگرم کردن رهبران تشکل

عالی کار و رئیس کمیتٔه دستمزد تشکل زرد و بدنام شررای اسبمی کوار نویوز  دسترر داد. عضر دیگر شررای
حال در چارچر  سیاست حفظ ناام  گوفوت:  ماه در مررد امنیت شغلی و معیشت کارگران و درعیه آذر ۴روز 

حاصل  های بی اند  صحت ندارد  فقط برروکراسی و نش ت کنند برای امنیت شغلی کاری کرده ااگر ادعا می
کونونود.ا در کونوار  برده  امنیت شغلی به محاق فرامرشی سپرده شده؛ و درباره معیشت ه  صحبوت نوموی

های زرد برای وضعیت کارگران و  با وجورد ایونوکوه توررم لوگوام  اظنارات دل رزانٔه عضرهای ارشد تشکل
بنای م که  و درمان  وضعیت گ ران زندگی کارگران ب ویوار  گ ییته در قیمت مراد خرراکی  هزینه اجاره

عالی کار  فرریت امر ترمی  مزد کارگران را  آذرماه  نرشت: اچرا شررای ۵دشرار کرده است  روزنامه اعتماد  
جبران قدرت ٬سازی از ادبیات جایگزینی مانند  کند و حتی در گفتمان درک نمی

نظن  به پویٔه بازساز  بنیٔه جنبش 
 سندیکایی میهن ما کاگرن 

 
های کارگری  رشد اعتراض و اعتصا 

آهه اصفنان و نیز  وی ه اعتصا  در ذو  به
داران در برخی مناطق از  اعتصا  کامیرن

های مردمی  های سرمیه ماه اعتراض  وی گی
کنرنی است. از ایه رو بررسی چگرنگی 
م یر ارتقای مبارزات کارگری و ترجه به روند 
بازسازی بنیٔه جنبش سندیکایی زحمتکشان 
اهمیتی جدی دارد. اجرای برنامه جراحی 

ها  زمان با سرکر  اعتراض  اقتصادی ه 
های عمدٔه سیاست چندوجنی  بیش

جمنرری اسبمی در مقابله با جنبش 
اعتراضی سراسری در مقطع زمانی کنرنی 
ه تند. تعدیل ساختاری ترأم با خفه کردن 

های کارگری  طلبانه درمحیط هرصدای حق
یابی  در چناردهه  و جلرگیری از حق تشکل

گ شته بر کمیت و کیفیت اثرگ اری سیاسی 
و اجتماعی طبقٔه کارگر  تران مبارزاتی  و 
قدرت مانرر آن تیثیر داشته و ب یار تضعیف 

است. اما ایه بدان معنا نی ت که  کرده 
مبارزه و مقاومت زحمتکشان منجمد و 

جنبش 

 ۴۱۴۴آذر  ۴۱، ۶۶شمارۀ 

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

مبارزه زحمتکشان:از 
یابی و حقوق  حق تشکل

صنفی گرفته تا تدارک 
 های کارگری! اعتصاب

 ۲ادامه  در صفحه 

 ۳ادامه  در صفحه 

 تیغ دیکتاتوری بر گلوی زحمتکشان!
زمان رژیم والیت فقیه به  یورش هم

 خیزش مردمی و جنبش کارگری

 ۱ادامه  در صفحه 



۴۱۴۴آذر  ۴۱دوشنبه    ۲   ۶۶شمارۀ  

و با شروع  ۷۵۱۱های دهه  برد. از سال سندیکایی از حرکت بازای تاده 
های سندیکایی در  کار دولت رف نجانی  جنبش کارگری و حرکت

شان  سمت ترمی  بنیه ها را به شدت پلی ی نی تیه گام فضایی به
های خرنیه  دیگر سیه  پس از سرکر  دهی کردند. به سازمان

زمان با اجرای برنامه تعدیل ساختاری از  و ه  ۷۵۵۱های دهه  سال
سری دولت رف نجانی و رواج قراردادهای مرقت  پریه ترمی  جنبش 

برد  ابتدا  سندیکایی  جنبشی که در دریایی از خرن غرق شده 
صررت پراکنده و بر اساس غریزه طبقاتی آغاز و سپس بر پایه  به

گاهی و سنت تریه  های مبارزٔه طبقاتی حیاتی دوباره یافت. من  آ
های  اش با کنش و واکنش خصیصه جنبش کارگری رابطٔه سرشتی

 است. صحنه سیاسی و تحرل در آرایش طبقاتی جامعه برده 
های  رشد و گ ترش اعتراض به ۷۵۱۵رخدادهای دوم خرداد سال 

های کارزار برپایی اعتصا  در بدنٔه جنبش   کارگری منجر شد و جرانه
گیری هیئت مؤسس  بار نش ت. شکل اعتراضی زحمتکشان به
های  گ اری سندیکاهای م تقل و حرکت سندیکاهای کارگری و پایه

هایی از روند بازسازی بنیٔه جنبش کارگری و  سندیکایی نشانه
سندیکایی بردند. فرامرش نکنی  پ یرش و اجرای برنامه تعدیل 

المللی صررت  ساختاری در جمنرری اسبمی در مته رویدادهای بیه
گرفت. درآن دوره زمانی جبنٔه جنانی سرمایه با ترسل به نا  نریه 

هایی  قطبی پس از فروپاشی اتحاد شرروی  ضربه جنانی و ناام ت 
برد. حکرمت جمنرری اسبمی بر   جبنٔه جنانی کار وارد آورده جدی به

های صندوق  اش فرمانبرداری از فرمان پایٔه سرشت اسبم سیاسی
گیری  المللی پرل و بان  جنانی را محترای سمت بیه

فقیه  ایه ترتیب  رژی  والیت  اجتماعی خردش قرار داد. به اقتصادی
جایگاه و نقش خریش در تق ی  کار سرمایه جنانی و رابطه با 

 کند.   امپریالی   را بازتعریف و بر آن تیکید می
دولت محمد خاتمی که به دولت اصبحات شنرت یافت  در زمینٔه 

داری  های ننادهای سرمایه اش خبف فرمان های اقتصادی برنامه
جنانی عمل نکرد. طرح نرسازی صنایع  برنامٔه اصبحات ساختاری با 
شعار تیمیه امنیت سرمایه تدویه و اجرا شد. در ادامٔه ایه برنامه  

طلب( به الیحٔه خارج  مجلس شش  )با اکثریت نمایندگان اصبح
نفر شاغل از شمرل قانرن کار رأی مثبت داد و  ۷۱های با  کردن کارگاه

ای بزرگ وارد آورد. درایه  بر منافع طبقه کارگر و زحمتکشان لطمه
دوره نیز روند بازسازی بنیٔه جنبش سندیکایی با فراز و فرود ادامه یافت 
و مبارزه بر سر تیمیه امنیت شغلی و مزد عادالنه در سطح تمام 

ن اد پس از دولت  ها جریان یافت. دولت احمدی ها و کارخانه کارگاه
دار قره مجریه شد. طرح تحرل  فقیه سکان دست ولی  خاتمی به

سازی و  اقتصادی با محرر قرار دادن آزادسازی اقتصادی و خصرصی
وسیلٔه دولت ضد ملی و ماورای راست  ها به نام هدفمندی یارانه زیر 

اجرا درآمد. در ایه دوره برخبف دوره خاتمی فشار بر  احمدی ن اد به
های سندیکایی شدت بیشتری گرفت. اما  جنبش کارگری و حرکت 

های جنبش سندیکایی ادامه یافته و در  زمان نیز پریٔه ترمی  ترانایی ه 
واسطه فداکاری فعاالن سندیکایی امکان رشد پیدا  ها به برخی زمینه

 کرد. 
فضای سیاسی و اجتماعی بر روند   ۲۲کردتای انتیاباتی سال 

تر  را تنگ  بازسازی جنبش سندیکایی اثر گ اشت و مجال برای آن
وجرد آمدن فاصلٔه  مرازات به های ایه دوره به کرد. یکی از وی گی

های  طبقاتی بیشتر و فقیرتر شدن طبقٔه کارگر  ریزش نیرو در تشکل
هاست. چنیه ریزشی  زرد حکرمتی و انزوای رهبری فاسد ایه تشکل

مرفقیت ن بی در جنت بازسازی بنیه جنبش سندیکایی در جامعه را را 
اجرای برنامه تعدیل ساختاری ابعادی  پدید آورد. دولت ح ه روحانی به

های پیشیه با چراغ  تر بیشید. آزادسازی مزد که در دولت گ ترده
خرد گرفت. پاسخ طبقه کارگر  تر به شد صررتی علنی خامرش دنبال می

سازی  ها و تمرکز بر خراست لغر خصرصی دار کردن اعتراض دامنه
هایی  سازی از شاخص برد. در ایه دوره مبارزه بر ضد خصرصی

 یابی ... ادامۀ  مبارزه زحمتکشان:از حق تشکل

سندیکایی را  شد بر پایٔه آن تران پریه بازسازی جنبش کارگری ای برد که می اصلی
سازی همراهی و همدلی  ارزیابی کرد. در جریان مبارزه کارگران برای لغر خصرصی

دست جامعه و زحمتکشان فکری را با ایه خراست طبقه کارگر   های تنی الیه
ها در قیاس با پیش از  دهی آن ها و بنبرد در سازمان ترانی  ببینی . رشد اعتصا  می

 دهد. آمیز بازسازی تران جنبش سندیکایی را نشان می آن م یر مرفقیت
اش را با حمایت از اتاق بازرگانی و تکیه به  دولت ابراهی  رئی ی وظیفٔه حکرمتی

آن و جراحی اقتصادی با ح ف ارز دولتی آغاز کرد. دولت رئی ی با ترجه به 
ها را در    برنامه آزادسازی قیمت۶۲ماه  و آبان ۶۵ماه  های مردمی دی خیزش

های دهه  ایه ترتیب  از سال گام اجرا کرد. به فریبی و گام به پرششی از دروغ و عرام
مرحله رشد کرده و ارتقا  تا کنرن روند بازسازی جنبش سندیکایی مرحله به ۷۵۲۱

ها  مبارزه با پدیدٔه  های محلی  میالفت با تعطیلی کارخانه است. رشد اعتصا   یافته
وی ه حاکمیت والیی یعنی مزد معرقه  میالفت با قراردادهای مرقت و برنامه اخراج 

نام تعدیل نیروی کار  مبارزه بر ضد قرانیه و مقررات در مناطق آزاد  کارگران زیر 
تپه   های اثرگ ار در واحدهایی مانند هپکر  فرالد اهراز  هفت اعتصا  تجاری  رشته

های صنعت  یافتٔه کارگران و تکنی یه های سازمان پاالیشگاه کرمانشاه  اعتراض
آهه  حضرر و فعالیت  های کارگران ابنیٔه راه برق و شرکت ترانیر  اعتصا 

سازی ناام آمرزشی  و همچنیه مبارزه  برانگیز فرهنگیان علیه خصرصی ستایش
ای صنایع نفت   های پراهمیت کارگران پیمانی و پروژه پرستاران همراه با اعتصا 

پیش  هایی از پریٔه بازسازی جنبش سندیکایی و حرکت آن به گاز و پتروشیمی  نمرنه
 ه تند.
دست داد که برخبف برخی  تران ایه نتیجه را به ها اشاره شد می  آن چه به با آن
های ناامید و روشنفکران نابردبار جنبش کارگری در حالت انفعال منجمد  محفل

دهد. باید با فعالیت  حرکت خرد ادامه می است. جنبش کارگری و سندیکایی به  نشده
ای را در پایان ضروری  تقریت آن یاری رساند. نکته روشنگرانٔه انقببی از هرباره به

است بر آن تیکید کنی  و آن اینکه  اعتصا  غ ای چندروزه کارگران و کارکنان 
 ۷۱سکری نفت و گاز با خراست اجرای مادٔه  ۵۱رسمی صنعت نفت در حداقل 

ست! در گرماگرم  قانرن وظایف و اختیارات صنعت نفت  درخرر ترجنی جدی
های مجلس و  دفاع و شتا  ماشیه سرکر  با مصربه پیگردها و کشتار مردم بی

ظاهر  باشی  ایه حرکت اعتراضی به تر گفته  دولت  ایه اعتصا  غ ا یا دقیق
است. آیا حرکت کارگران و کارکنان رسمی  رمق حاوی پیامی با مضمرنی طبقاتی  ک 

سرعت  صنعت نفت با پافشاری بر ایه امر که چرا مجلس )مجمرعه حکرمت( به
کند  درصدی حقرق نیروهای انتاامی  امنیتی  و ناامی را تصریب می ۸۱افزایش 

عمل  ۷۱سال است که به قانرنی که مصر  شده  یعنی اجرای مادٔه  ۷۱اما بیش از 
کند نباید پیام طبقٔه کارگر به ماشیه سرکر  رژی  ارزیابی شرد؟ تجربٔه تارییی  نمی

تییید کنندٔه ایه واقعیت  ۷۵۳۱وی ه تجربٔه اعتصا  کارگران صنعت نفت در سال  به
جر ارزیابی  ای مبارزه است که باید ایه حرکت اعتراضی را دربر دارندٔه پیام طبقاتی

کنی . همچنیه اعتصا  کرتاه مدت کارگران ذو  آهه اصفنان معنایی جز اشارٔه 
 م تقی  به رویگرداندن آنان از دیکتاترری حاک  نداشته و ندارد.

 



۴۱۴۴آذر  ۴۱دوشنبه    ۳   ۶۶شمارۀ  

فقر و دشراری وضعیت گ ران زندگی شماری عای  از جمعیت کشوررموان نوتویوجؤه 
اجرای سیاست تعدیل ساختاری در بیش از سه دهه اخیر است. با اجرای مداوم تعدیول 
ساختاری  درمان و بنداشت کشرر به مرز فروپاشی کوامول رسویوده و موردم زیور بوار 

به آمار رسوموی  هوزیونؤه  های سنگیه درمان و دارو کمرشان خ  شده است. بنا هزینه
درصد هزینٔه  ۴۱زیر خط فقر کشانده است. بیش از  میلیرن ایرانی را به ۵درمان بیش از 

ای است که بر سور  شرد. ایه ی  روی فاجعه خانرارهای شنری صرف هزینٔه درمان می
بیش بنداشت و درمان کشرر آمده است. روی دیگر ایه فواجوعوه وضوعویوت وخویو  

 وی ه پرستاران کشرر است. زحمتکشان شاغل در ایه بیش به
نرع مویوتولوف اقورارداد کوارا بورای  ۷۱بر اساس گفتٔه دبیرکل خانه پرستار  حدود 

اشتغال در بیش پرستاری وجرد دارد که قراردادهای اشرکتیا نیز برای بیش دولوتوی 
به فنرست ایه قراردادها اضافه شد. پرستاران شرکتی دسوتوموزد  ۷۵۶۸درمان در سال 

هزار پرستار بیکار و حودود  ۷۱۱کنند. در کشرر حدود  مصر  وزارت کار را دریافت می
هوزار  ۷۱۱هزار پرستار شاغل وجرد دارند که بیش از نیمی از آنان یعنی بیش از  ۸۱۱

کوه در  نفرشان شرکتی و فاقد قراردادهای کار بادوام ه تند. با ایه وصوف  در حوالوی
بنانٔه کوموبورد  التحصیل پرستاری داشتی   به هزار فارغ ۳حدود  ۷۵۲۱های دهه  سال

التحصیل افزایش یافته است.   هزار فارغ ۷۷نیروی پرستاری  ظرفیت رشته پرستاری به 
فقط با دادن دسوتوموزد و موزایوایوی نواچویوز و ب وتوه  عبارت دیگر  پرستاران را نه به

وجورد آوردن نویورویوی  وسیلٔه بوه کنند  بلکه به کشی می قراردادهایی مرقت با آنان بنره
زنند. مانند دیگر کارگران  استثمار آنان دست می پرشمار و عای  از پرستاران بیکار نیز به

تریوه امونویوت شوغولوی   اشرکتیا و اارکان ثالثیا در صنایع نفت و گاز و بدون کرچ 
ها )پرستاران( نیز حدود دو سال اسوت  های علرم پزشکی و بیمارستان کارکنان دانشگاه

هوا و  که منتار تصریب اطرح ساماندهی استیدام کارکنان دولوتا و حو ف واسوطوه
مزد یک انا  ه تند. نمایندگان  -پیمانکاران و رفع تبعیض و تحقق قانرن اکار یک ان

مجلس تصریب ایه الیحه در صحه علنی مجلس در هوفوتوه اول آذرمواه و توبودیول 
وضعیت شغلی پرستاران قرارداد مرقت و غیررسمی به قرارداد دائ  را بوار دیوگور وعوده 

بنانٔه داشوتوه  اند. مانع اصلی تصریب و اجرای ایه طرح و انجام ایه وعده تا کنرن  داده
اصطبح سازمان امرر استیدامی دولت رئی ی بورده اسوت.  ابارمالیا برای دولت و به

آذرماه گفوت:  ۵اما عباس گردرزی  عضر کمی یرن اجتماعی مجلس  بار دیگر در روز 
کند... پرلی که به پیمانوکوار  اایه طرح بار مالی ندارد... برعکس به دولت کم  ه  می

 دهید به خرد پرسنل و نیروهای شاغل در ننادها بدهید.ا  می
 ۵بر اساس گفتٔه رئیس کل سازمان ناام پرستاری  در طرح تحرل سوبموت بویوه 

هزار نرع تعرفه برای پزشکان تعریف شده و به آنان تعلق گرفته است. در ایوه  ۱هزار تا 
ای برای پرستاران تعریف نشده و به آنان تعلق نوگورفوتوه  طرح اما تقریبًا هیچ نرع تعرفه

گفتٔه دبیرکل خانه پرستار  حدود ده هوزار خودموت پوزشوکوی بوا  است. همچنیه بنا به
ها موعوطولوی در  شرند. بعد از مدت وجرد داشته محاسبه می ۷۵۱۵فرمرلی که از سال 
گ اری  اواخر دولت قبل )دولت ح ه روحانی( اجورای قوانورن در  اجرای قانرن تعرفه

دبیرکل خانه پرستار   ۷۴۱۷ماه  آبان ۷۱را وعده دادند. اما در ننایت امر روز  ۷۴۱۱سال 
گ اری قورار  گفت: اقانرنی که قرار است اجرا شرد مررد اعتراض ماست. ... قانرن تعرفه

شورد بولوکوه  تننا ایه اختبف ک  نموی گ اری  نه برد اختبف را ک  کند که با ایه تعرفه
مقام خانه پرستار از شرکت نودادن  ماه قائ  آبان ۵۱شرد.ا در ایه مررد روز  بیشتر ه  می

جوای  نوامؤه قواصودک بوه نمایندگان واقعی پرستاران و اصفر تا صدا جوا زدن  شویوره
ها پرسوتوار  اصطبح اکارانٔه قاصدکا خبر داد. در زمانی که ده گ اری و پرداخت به تعرفه

بواخوتونود  گیوری کورونوا جوان موی علت انجام وظیفه در دورٔه شیرع و گ ترش همه به
گ اری خدمات پرسوتواری را نشودنوی عونوران کوردنود و  کارگزاران رژی  اجرای تعرفه

اصطبح اطرح قاصدکا که میزان کارانه را براساس ااضافه کار  ساعات مورظوفوی  به
ماه سال جاری دبیورکول خوانوه  آبان ۷۱کردا به پرستاران ارائه کردند. روز  و ...تعییه می

 ۵۱شبه  پرستار گفت: ااگر محدودیت منابع وجرد دارد چرا سقف کارانه پزشکان را ی 
کونونود.ا در  سوال اجورا نوموی ۷۳برند اما تعرفٔه پورسوتواران را  میلیرن ترمان باال می

الوعوادٔه ویو ه بوه  هزار میلیارد ترمانی برای اپرداخت فرق ۱واحرالی که اعتباری  اوضاع
آذرماه ایولونوا و  ۱اند  به گزارش  کارمندان ]دولت[ تا مرز پنجاه درصدیا را تیمیه کرده

گو اری  های دبیرکل خانه پرستار  اعتباری صرفًا اهزار میلیارد ترمانیا برای تعرفوه گفته
های تیمیه اجتماعی  نویوروی  خدمات پرستاری اختصاص دادند و پرستاران بیمارستان

گ اری ناقص و ناکافی نیوز موحوروم شودنود. از مویوان  م لح  خیریه  از همیه تعرفه
ستیز و فاسد والیی و تیمیه حقرق پورسوتواران بوا  برداشته تبعیض ضد ان انی رژی  زن

 ای متحد ممکه خراهد شد.  همراهی و همگامی با جنبش مردمی و مبارزه

ها و آزادی زنودانویوان سویواسوی  هایی نایر ترقف گرانی با خراست
دادن بوه ت ولوط  یکدیگر  پیرند خرردند. همچنیه خراست پایان  به

های تورلویودی و داشوتوه حوق  ها و مؤس ه ساواک بر امرر کارگاه
هوا  تشکل سندیکایی بدون مداخله دولت و ساواک در صدر مطالبوه

دنبال اعتصا  کارگران صونوایوع نوفوت  اعوتوصوا  در  بردند. به
تدریج توا  مدت آغاز و به صررت محلی و کرتاه کارخانجات ن اجی به

زمینه اعتصا  سراسری صونوایوع ن واجوی  ۳۱پایان منرماه سال 
فراه  شد. در اواسط منرماه اعتصا  کارگران و کارمندان صنعوت 

دنبال  رانی شنری و به آهه  تاک ی ونقل مانند راه ترابری یعنی حمل
صررت محولوی شوروع شود.  ها کارکنان هراپیمایی ملی ایران به آن

آهه ملی ایران اعتصابوی  هزار کارگر و کارمند راه ۵۴درهمیه زمان 
شوان وادار  های صنفی پ یرش خراست را برگزار و دولت را به  روزه ۳

 کردند.
سورعوت از صونوایوع و  بوه  ۳۱های منرماه و آبان ماه  اعتصا 

هوا نویوز سورایوت کورد.  های ترلیدی و ترابری به دیگر رشتوه رشته
ها ابتدا در جنر  و سپس در شمال کشورر  کارگران بندرها و گمرک

لحاظ صونوفوی را سوازموان  هایی چندروزه اما پیروزمند به اعتصا 
منرماه سی هزار کارگر و کوارمونود مویوابورات  ۷۶تا  ۷۳دادند. از 

اعتصا  کردند. دولت در برابر ایه اعتصا  موتوحود موجوبورر بوه 
زموان  های صنفی آنان شد. از دوازده  منرماه هو  پ یرش خراست

دسوت   رسوان وی ه کارگوران نواموه هزار کارمند و کارگر پ ت به ۷۱
اعتصا  زدند و در حمایت از آنان ه  کوارکونوان و کوارمونودان  به

 ای را برپا کردند. روزه وتلگراف در سراسر کشرر اعتصا  ی  پ ت
ای و محلی و سوپوس  صررت رشته ها ابتدا به گ ترش اعتصا 

برد. اعتصوا  از  ۳۱سراسری وی گی چنارم جنبش اعتصابی سال 
های میتلف صنعتی و خدماتی آغاز شد و در م یر خورد بوه  رشته

اعتصابی سراسری انجامید. در همیه مقطع زمانی کارگران بیوش 
خصرصی مانند کارگران گوروه صونوعوتوی بونوشونور و کوارگوران 

هوا  های شنری و صنعتی به اعتصوا  های پیمانکاری پروژه شرکت
سرعت فراگرفوت.  پیرستند. مرج اعتصا  بیش خصرصی را نیز به

برخرردار بوردن  ۳۱وی گی پنج  جنبش اعتصابی کارگران در سال 
دهوی و هوموبو وتوگوی بورد.  آن از سطحی موعویوه از سوازموان

ها و فعاالن کارگری در ایه دوره با تلفویوق موبوارزه و  سندیکالی ت
هوای اعوتوصوا  و  حضرر در سندیکاهای زرد و فعالیت در کمیتوه

ها را برعنده  شرراهای اعتصا  در صنایع میتلف رهبری اعتصا 
قدرت و نیرومندی طبقه کوارگور و   ۳۱های سال  گرفتند. اعتصا 

شان و همچنیه مونوافوع  زحمتکشان یدی و فکری در تیمیه منافع
مجمرعٔه جنبش ضد سلطنتی و ضد امپریالی تی را با کاربرد سبح 

ای کوه مواشویوه  نمایش گ اشتند  قدرت و نیرومنودی اعتصا  به
 سرکر  خرنیه شاه ه  حتا نتران ت بر آن را غلبه کند.

هوای رفواهوی و  ششمیه وی گی  هماهنگی در طرح خوراسوت
سیاسی در چارچر  مصالح و منافع طبقه کارگر برد. باید یادآور شود 

 ۵۸مورداد  ۸۲که سلطٔه استبداد و نفرذ امپریالی   پس از کردتای 
زموان  کارگران و زحمتکشان را در معرض استثوموار شودیود و هو 

شوان قورار داده  محروم ساخته آنان از حقرق  صنفی و سندیکایی
های رفاهی و سیاسی در چارچر   برد. هماهنگی در طرح خراست 

 ۳۱های منرماه  عنران م ئله مرکزی در اعتصا  مصالح صنفی به
  ۳۱های سوال  تصادفی  نبرد  ایه امر کامًب قانرنمند برد. اعتصا 

و تورجوه  ۳۱به حیات ننگیه دیکتاترری شاه پایان داد. تجربٔه سال 
وی ه در راه توقوریوت جونوبوش  های آن برای پیکار امروز به به وی گی

ها پراهمویوت  دهی اعتصا  کارگری و سندیکایی و تدارک و سازمان
بونوای  ها باید خبقانه بنره برد.  گنجیونؤه گوران است. ازایه تجربه

های انقببی و طبقاتی جونوبوش سونودیوکوایوی و  ها و تجربه سنت
  هایش را برای ن ول را باید حفظ کرد و وی گی تارییچه پرافتیار آن 

 نر مبارزان جنبش کارگری و جرانان باید بازگر کرد و بازشناساند.

های بخش درمان و بهداشت کشور و  چالش ...  ۷۵ادامۀ  جنبش اعتصابی کارگران در سال 
 منافع پرستاران
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دهی  سازما 
اعتصاب از سو  
کاگرنا  قهوه 

فنوشی 
ا   زنجینه

 استاگباکس 
مردم اعتصا  آنان 
را اشررش 

هاا لقب   سرخ فنجان
اند زیرا قنره را  داده

های قرمز رنگ و با شعار: اکارگران استارباکس متحد شریدا  درفنجان
شان را در  دهند. کارگران استارباکس نی تیه روز اعتصا  مشتریان می به

ای استارباکس در سراسر امریکا  های زنجیره مغازه از مغازه ۷۱۱بیش از 
آغاز کردند. ابرندی الدوکا که چنار سال است در فروشگاه استارباکس در 

کند خاطر نشان کرد: احضرر  منطقه کروینز  واقع در نیریررک  کار می
دلیل اجتنا  ایه شرکت برای م اکره با اتحادیٔه ماست.  امروزی ما اینجا به

ها ما  دلیل کمبرد پرسنل و نیز دیگر شرایط نامناسب کاری در فروشگاه به
اند: اکارگران و کارکنان قنره  های گروهی گزارش داده اینجا ه تی .ا رسانه

اند و  نام نناده ٬ها سرخ  شررش فنجان٬فروشی استارباکس اعتصا  خرد را 
به مشتریان قنره را در فنجان سرخ رنگ و با شعار: کارگران استارباکس 

تریه تااهرات  کند: اایه بزرگ دهند.ا برندی اضافه می متحد شرید  می
هماهنگ شده در در تاریخ معاصر کشرر است که اتحادیه کارگران 

دهند.ا اتحادیٔه کارگران با وجرد  های استارباکس انجام می فروشگاه
( ۷۴۱۱) آذرماه ۸۱۸۷میالفت مدیریت شرکت استارباکس از دسامبر 

 ۸۳۱کارگر از ۱۱۱۱اکنرن ایه اتحادیه  اند. ه  تصمی  به اعتصا  گرفته
هزار شعبه در  ۷۱کند. استارباکس   فروشگاه استارباکس را نمایندگی می

هزار فروشگاه ایه  ۶هزار کارگر در  ۱۱سراسر ایاالت متحده امریکا دارد. 
کنند و در ارتباط م تقی  با آنان است. کارکنان هر کافه تریا  شرکت کار می

گیری کنند و اگر اکثریت آوردند  برای پیرسته به اتحادیه باید درخراست رأی
ار–ال –گفته اتحادیه  مدیریت روابط کارگری )ان  شرند. بنا به وارد اتحادیه می

بی( که سازمانی م تقل در دولت فدرال برده و برای حفاظت از حقرق  –
 ۵۶حال  کارگران در بیش خصرصی برای تشکیل اتحادیه است تا به

مررد نقض عمدی حقرق کارگران بر  ۶۱۱شکایت نامه رسمی برای بیش از 
علیه  ایه شرکت صادر شده است.  گفتنی است که بازار قنره حدود  

هد و دومیه کاال بعد از  پی امریکا را تشکیل می -دی -درصد جی  ۷۹۳۶۶
 شرد.   نفت است که در بازار بررس امریکا معامله می

-https://www.telesurenglish.net/news/No]ترجمه از:
Contract-No-Coffee-Starbucks-Workers-Go-on-Strike

-] 

 ای از مبارزٔه کارگران و کارکنان بخش خدمات آمریکا گوشه

سازی را  آهن: خصوصی خواسِت کارگران راه
 متوقف کنید!

المللی پورل و  های صندوق بیه حکرمت جمنرری اسبمی با اطاعت از فرمان
های اقتصادی  آمرزشی  بنداشوت و  سازی در همٔه عرصه بان  جنانی خصرصی

راند و با ادامه برنامٔه جراحی اقتصوادی  ها به پیش می تریه شیره خشه سبمت را به
موان را  های ایجاد شده بر سر راه کارگران و زحمتکشان میونوه ها و چالش معضل
 تر کرده است. پردامنه

هوا و  سازی مزد کارگران و زحمتکشان  ممانعت از احیا و ایوجواد تشوکول ارزان 
سندیکاهای م تقل کارگری  بازداشت فوعواالن کوارگوری  سورکور  وحشویوانوه 

های ضد ملوی و  ای از اقدام های کارگری  همگی مجمرعه ها و اعتصا  اعتراض
دهونود کوه رژیو   هوا نشوان موی ای کامب آشکار ه تند. ایه اقودام ضد مردمی

وجه تمایلی به انجام تغییرات یا عقب نشویونوی از دسوتوررهوای صونودوق  هیچ به
 المللی پرل و بان  جنانی ندارد. بیه

های صونوعوتوی و  آهه  مانند کارگران دیگر بیش کارگران خطرط ابنیٔه فنی راه
انود. از زموان  های ضد مردمی در امان نمانوده خدماتی  از پیامدهای ایه سیاست

واگ اری خطرط ابنیه فنی به بیش خصرصی و حضرر پیمانکاران در ایه عورصوه  
حداقولوی  و توبوعوض  حقرق و مزایای کارگران ابنیه فنی همراه با تیخیر  ق طی  

هوای  شرد. از وعوده آهه پرداخت می های میتلف راه مزدی در بیه کارگران بیش
مبنی بر استیدام دائمی و اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی و استیدامی هونورز 

آهه و دیوگور  اند. کارگران ابنیه فنی  راه خبری نی ت و تا کنرن پرچ و ترخالی برده
صودا خوراهوان  های گرناگرن اخیور یو  ها و اعتصا  های آن در اعتراض بیش

 اند. شان برده سازی  و تیمیه امنیت شغلی ح ف پیمانکار  پایان دادن به خصرصی
ترانند در  آهه ملی ایران می کارگران ابنیه فنی و مجمرعٔه کارگران و کارکنان راه

دهی و تدارک اعوتوصوا   پیرند و اتحاد با دیگر کارگران و زحمتکشان و با  سازمان
حقرق  ضمه یاری رساندن به جنبش سراسری مردم علیه رژی  دیکتاترری حاک  به

آهوه مولوی   سازی در راه شان دست پیدا کنند. پایان دادن به خصرصی یغما رفته به
ح ف پیمانکاران  افزایش مزد  امضای قورارداد دائوموی  و بوازگشوت تومواموی 

آهه به بویوش دولوتوی هوموراه بوا احویوای  سازی شدٔه راه  های خصرصی بیش
آهوه کشورر  های کارگران و کوارمونودان راه آهه از خراست سندیکای کارگران راه

 است.

معونوای راهوکوارهوای  تراند به کنند  عبارتی که می استفاده می ٬خرید از دست رفته
جایگزیه مننای افزایش دستمزد باشد.ا دولت رئی ی در حالوی بوا تورمویو  موزد 

آذرمواه  گوزارش  ۱کند که خبرگزاری ایلنا  کارگران در نیمٔه دوم سال میالفت می
هوای  دهد: عبوه بر افزایش اده تا بی ت درصدیا موزد شواغوبن صونودوق می

هزار میلیارد ترمانی برای ترمویو   ۱کشرری و لشگری از منرماه  با تیمیه اعتباری 
الوعوادٔه ویو ه بوه  مزد برخی در الیحٔه اخیر ترمی  حقرق ااحتمال پورداخوت فورق

کارمندان تا مرز پنجاه درصد وجرد دارد.ا در زموانوی کوه کوارگوران بوا دریوافوت 
درنوگ  چنارم خط فقر به اترمی  دستمزدا نیازی شدید و بوی دستمزدی معادل  ی 

عالی کار مررد اشاره بار دیگر وعدۀ ترمویو  موزد را  دارند وزیر کار در جل ه شررای
دهوی  جل ه آینده مرکرل کرد. راهکار دستیابی به خراست افزایش مزد سوازموان به

اعتصا  و همراهی با خیزش مردمی کنرنی است  راهکاری که رهوبوران فواسود 
 را ندارند.  های زرد حکرمتی حتا جرئت اشاره  کردن به آن تشکل

 ادامۀ  تیغ  دیکتاتوری ...


