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 جُنگ کارگری

 یادداشت 

 !نامزدهای انتخابات فرماشی و جنگ لفظی بر سر برنامە نداشتە

 صادق کار

 

اە و خبرگزاری فارس اخیرا یک سخنرانی ویدئویی از ابراهیم رئیسی نامزد اصلی بیت رهبری و سرداران سپ

گوی گفتن طیفهای محافظه کار همسو با آنان را در سایت این خبرگزاری قرار دادە است. ابراهیم رئیسی در ای

ئل مردم ی مساویدئویی نامزدهای دیگر انتخابات فرمایشی پیش رو را متلک گوهایی نام نهادە که فاقد برنامه برا

 .هستند

 ٤اتی نتخابارئیسی با طعنه و اشارە به یکی از مشاجرات لفظی ردو بدل شدە میان قالیباف و روحانی در مناظرە 

 ".دان درست شده بودمردم درست میشد با همان سرهنگ و حقوق پرانی مشکالت سال پیش گفت:" اگر با متلک

ل اصلی مسائ رئیسی در ادامه با ذکر مسائلی همچون، اشتغال، معیشت سفرەهای مردم، پول ملی... گفته است اینها

ست ر ریای دیگمردم هستند که باید برایشان برنامه داشت. او در سخنرانی خود که ظاهرا مخاطبان آن همه نامزدها

 .دارد جمهوری هستند، بگونهای برخورد نمودە که گویا خود او برای مسائل مهمی که نام بردە است، برنامه

ت و اما واقعیت این است که نه هیچ یک از نامزدها و نه خود رئیسی برنامه مدونی برای هیچیک از معضال

توانه ار فاقد پشتی شعآن یاد می کنند در واقع مش بحرانهای درهم تنیدە شدە کشور ندارند. آنچه آنها بعنوان برنامه از

 .هستند که هیچ کدام از نامزدها اختیار، استعداد و ظرفیت عملی کردن شان را ندارند

انب جاز قدیم گفتهاند، سنگ بزرگ برداشتن عالمت نزدن است. این ضرب المثل حکایت شعارهایی است که از 

ین بردن فساد میلیون خانه، از ب ٤ە می شوند. شعارهایی همچون، ساختن نامزدهای هفت گانه در این روزها پراکند

ن نرخ ی کردتبدیل لایر به سومین پول با ارزش منطقه پس از دالر و یورو، پنج برابر کردن یارانه ها، تک رقم

ر نخستین داو ه تورم...وعدەهایی هستند که بیشتر به وعدەهای امام زمانی می مانند. برنامه خود رئیسی همانطور ک

ختیارات اپردن روز شروع مالقاتهای انتخاباتی اش با روسای اتاق بازرگانی و دو اتحادیه کارفرمایی دیگر گفت، س

های ازماناقتصاد به سازمانهای کارفرمایی است. این همان کاری است که دولت روحانی هم انجام داد و همین س

ر حسنهای ط بسیااز دولت روحانی تئبری جستند، تا چند ماە پیش روابکارفرمایی که در هفته گذشته با رئیسی بیت و 

 ندگان کاالرد کنبا دولت داشتند. میانه آنها پس از آن شکر آب شد که دولت در اثر بی پولی از صادر کنندگان و وا

 .تومانی را که گرفتهاند پس از انجام کسب و کارشان به دولت برگردانند ٤200خواست ارزهای 
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 جُنگ کارگری

ای روسای اتاق برابر شدە بود، البته بر ٧داندن دەها میلیارد دالر ارز دولتی که ارزش آن در بازار آزاد بازگر

 .بازرگانی موضوعی نبود که بتوانند آن را هضم کنند

تهران،  بازرگانی میلیارد دالر ارز بدون دکر نام خارج کنندگان آنها، وافشاگریهای بعدی رئیس اتاق ٣0افشای فرار 

ز بری ااکنشهای تالفیجویانه ای بود نسبت به درخواست دولت، تا حدود زیادی هم موثر افتاد و دیگر خکه و

 .سرنوشت ارزهای دولتی نشد

تماعی ین اجاختالفات دیگری از آن جمله اختالف بر سر افزایش دستمزدها و کم و کیف تغییرات قانون کار و تام

، نگرانی فرماییاحتیاط دولت در پذیرش تقاضاهای افراطی سازمانهای کاربین آنها و دولت بوجود آمد که البته علت 

 اد بهاز سریز شدن تحمل کارگران و به خطر افتادن کل سیستم حاکم بود. با این اوصاف سپردن کنترل اقتص

ی های اهدە خوسازمانهای کارفرمایان بزرگ که رئیسی علنا وعدە آن را به روسای اتاق بازرگانی داد، نظر به زیا

امن خواهد نها دآآنها، نه تنها مسائل، نان و معیشت و مسکن و بیکاری.را حل نخواهد کرد بلکه به وخیمتر شدن همه 

 .زد

ان ه دارتشدید اعتراضات اجتماعی و سیاسی الجرم از پیامدهای سپردن اختیارات سیاستهای اقتصادی به سرمای

بت از بد صحود. البته رئیسی برای آنکه افکار عمومی را بفریرانتخوار مسلط بر سازمانهای کارفرمایی خواهد ب

ن مخالفت با خصولتی ها و حمایت از خصوصی سازیها کرد. ادعایی که ظاهرا در تضاد با منافع سرکردگا

د قرار دە انخصولتی ها، یعنی همان گرانندگان خبرگزاری فارس که به یکی از بلنگوهای تبلیغاتی رئیسی تبدیل ش

 !دارد

ب المثلی هست که می گوید:" هیچ گربهای محض رضای خدا موش نمی گیرد" حاال حکایت حمایت خصوصی ضر

 لید بانیانیات پنها و خصولتی چی ها از رئیسی است! این گونه بدە بستانها به رغم پیچیدگی شان، که بخاطر استثار 

واهانه و دالتخت، همانا آن وعدەهای کاذب عآنهاست، البته جدی است. آنچه در این میان غیر جدی و فریبکارانه اس

اخ ک سورفساد ستیزانه رئیسی و مابقی نامزدهای دستچین شدە شورای نگهبان است. می گویند مومن دوبار از ی

ر باید ند باچگزیدە نمی شود. البته این ضرب المثل حداقل در مورد ما ایرانیها مصداق ندارد. ما از یک سوراخ 

ن ز بس از ایردم امیم انگشت مان را نباید دریک سوراخ که از آن گزیدە شدەایم فرو کنیم. اکثر مگزیدە شویم تا بفه

ان را در شنگشت سوراخ انتخابات های فرمایشی و ضد دمکراتیک گزیدە شدەاند، که فهمیدەاند که نباید یکبار دیگر ا

ر این که د یم تبهکار فرو کنند. آنهاییالنه زنبور که چه عرض شود در النه مار و افعی انتخابات فرمایشی رژ

هند و می د انتصابات خفتبار شرکت می کنند و بخاطر منافع اقتصادی و هر چیز دیگر به قاتالنی چون رئیسی رای

س واب پدر مشروعیت دادن به رژیم فقاهتی سهم و نقشی به عهدە می گیرند، در هر حال روزی باید به مردم ج

 !بدهند

 !یان دهیدسرکوب سندیکاهای کارگری پابه 
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 نابرابریویروس 

 سازمان آکسفام بخش ششم 2021گزارش ژانویە 

 

 مردم خواهان دنیای بسیار متفاوتی اند

د. در سال ری انپیش از بحران پاندمی هم کامالً آشکار بود، االن هم آشکارتر شده است، که مردم خواهان جهان دیگ

، 2020ه نابرابری در سراسر جهان گسترده شده بودند. در سال ، پیش از هجوم پاندمی، اعتراضات علی2019

یا سر دنجنبش "جان سیاهان اهمیت دارد" رد قاطع نابرابری نژادی را به نمایش گذاشت. نظرخواهی ها در سرا

 مبین حمایت وسیع مردم برای ساختن جهانی عادالنه تر و پایدارتر در فردای پاندمی بودند.

ترین اشخاص ، حکومتها دست به انتخابهای روشنی زدند: قطع مالیاتها برای ثروتمند2008 پس از بحران مالی سال

دهند و  قرار و شرکتها؛ اجازه دادن به شرکتها برای آن که پرداخت سودهای هنگفت را به صاحبان سهام در اولویت

ت و سالم از جمله در بخش از کارگران دریغ کنند؛ اعمال سیاستهای ریاضتی خشن بر مردم با قطع خدمات عمومی

 بهداشت؛ ادامۀ پرداخت سوبسید به سوختهای فسیلی و تخریب محیط زیست.

 ود.این انتخابها به نابرابری دامن زد و به درد و رنج بسیاری انجامید. این بار باید متفاوت عمل ش

تی کسان ود؛ حن پذیرفته می شاین ندا به نحوی فزاینده توسط شخصیتها و سازمانهای پرنفوذ بسیاری در سراسر جها

اووس و سازمانهائی که طرفدار وضع موجود اند. کالوس شواب، رئیس فوروم جهانی اقتصاد، که هرساله در د

ه بلیبرالیسم ز نئوبرگزار می شود، اخیراً از "ایدئولوژی نئولیبرالی" سخن به میان آورده نوشته است که "ما باید ا

ه گرفتن بت، و ن المللی پول اعالم کرده است که دیگر نباید به دورۀ ریاضت بازگشپساکرونا گذر کنیم." صندوق بی

یری مالیاتهای تصاعدی دعوت کرده است. فاینانشل تایمز به "اصالحات رادیکال" برای معکوس کردن "جهتگ

ر مالیات ب وه دهۀ گذشته" فراخوانده است و به دفاع از بازتوزیع ثروت، درآمد همگانی پای ٤سیاستهای حاکم در 

 ثروت برخاسته است. بدون پاندمی این قبیل اظهارات و مواضع غیرقابل تصور می بودند.

 اقدام را برای نیل به جهانی بهتر تشخیص داده است. 5آکسفام 
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 جهانی عمیقاً برابرتر، با چشم باز برای دیدن آنچه اهمیت دارد .1

 ومشخص  ضرور برای یک جهان نوین است. حکومتها باید اهدافتقلیل رادیکال و پایدار نابرابری همانا پایۀ 

ازگردند. دمی بزمانمندی برای کاهش نابرابری پیش روی خود بگذارند، و نه آن که ساده به روال پیش از بحران پان

اخلی" دخالص ید نا"تول آنها باید پیشتر بروند و به جهانی عادالنه تر به عنوان امری عاجل بنگرند. آنها باید فراتر از

 وز سیاستها ر مرکرا ببینند و به ارزشگذاری بر آنچه به واقع اهمیت دارد، دست بزنند. مبارزه با نابرابری باید د

نیز[ در را ] اقدامات برای نجات اقتصاد و احیا و ترمیم آن قرار گیرد. این رویه باید برابری جنسیتی و نژادی

 د شده اند.متعه لئونه و زالند نو به کاهش نابرابری به عنوان اولویت ملیبرگیرد. کشورهائی مثل کرۀ جنوبی، سیرا

 آین کشورها نشان داده اند در این زمینه چه می توان کرد.

انی بعد قر جهفبنا به محاسبات بانک جهانی اگر کشورها هم اکنون دست به اقدام برای کاهش نابرابری بزنند، سطح 

 شد. باز خواهد گشت. در غیر این صورت دست کم یک دهه وقت الزم خواهداز سه سال به سطح پیش از کرونا 

  

 جهانی که در آن اقتصاد غمخوار انسان است .2

، جنسیت ثروت حکومتها باید نسخۀ قدیمی خشن و ناپایدار ریاضت کشی را رد کنند و باید مردم را مطمئن سازند که

، هداشتباهند کرد. به عوض، حکومتها باید در زمینۀ یا نژاد آنها، سطح آموزش و سالمت آنان را دیکته نخو

، و ه اندسالمت، آموزش، و دیگر خدمات عمومی سرمایه گذاری کنند. خدمات عمومی مبنای جوامع آزاد و عادالن

به کاهش  مچنینهنقش بالمنازعی در تقلیل نابرابری دارند. این خدمات شکاف بین دارا و ندار را کاهش می دهند، و 

کمک می رسانند. آنها به  –خاصه در بازتوزیع مسئولیت برای مراقبت بدون پرداخت  –ین زن و مرد شکاف ب

، کمک می ه اندگسترش میدان بازی برای گروه هائی که تاریخاً و به سائقۀ نژادی سرکوب شده و به حاشیه رانده شد

ها ر کشورعمومی سالمت شده اند. دیگکنند. کشورهائی چون کوستاریکا و تایلند در طول یک دهه موفق به پوشش 

 نیز می توانند چنین کنند.

 ها باید باار آنکحکومتها باید به فوریت واکسیناسیون عمومی را برای غلیه بر پاندمی عملی کنند. برای انجام این 

رزه با مبار بشركت های دارویی برخورد کنند، خواهان دسترسی آزاد به تمام اختراعات و تکنیکهای ثبت شده ناظر 

 پاندمی شوند، تا واکسن و رسیدگی مطمئن و مؤثر برای همگان فراهم شود.

در تأمین  میلیارد دالر را برای سرمایه گذاری ٣بخشودگی قروض کشورهای فقیر می تواند ماهانه ملبغی برابر 

 بهداشت رایگان برای همه در اختیار آنها بگذارد.

 !ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 !اد رس پیدا می کنندوقت انتخابات کە می شود کارگران فری

 صادق

 

عان سید سلمان ذاکری یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار خبرگزاری مجلس فرمایشی ضمن اذ

ر فاقد بیمه هزار کارگ 800هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه و دفترچه درمانی گفته است برای این  800به وجود 

 ":او گفته است که فریادرسی ندارند باید کاری کرد.

سازند اما زمانی که یک کارگر ساختمانی اکنون برخی با هزینه میلیاردها تومان یک ساختمان چندین طبقه میهم

به پرداخت  ها به دادگاه رفت و آمد کند، چرا که تحت پوشش بیمه قرار نداشته و کارفرما حاضرمصدوم شود باید ماه

 "رودیل بگیرد، حق و حقوقش از بین میتواند وکحق درمان وی نیست و چون نمی

اده شود تصاص دما در طرح بیمه کارگران ساختمانی به این نکته پرداختیم که باید منابعی به اجرای این طرح اخ .

اید بمام افراد تساسی که کارگران خود بتوانند خانواده خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند، کما اینکه برابر با قانون ا

 ."مند شوندت بیمه بهرهاز خدما

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اما تنها از وجود یک طرح خبر دادە که در آن به مسائل بیمه کارگران 

ساختمانی پرداخته شدە و آنطور که از فحوای گزارش بر می آید، طرحی برای بیمه کردن همه کارگران ساختمانی 

ە است. اینکه ازصدها نمایندە مجلس هر از چند گاهی ینمایندەای و منبع مالی آن در کمیسیون به تصویب نرسید

بخواهد برخی معضالت کارگری را به جهاتی در دستور برسی یکی از کمیسیونهای مجلس قرار دهد مسبوق به 

معضل مورد  سابقه است. اما خیلی بندرت اتفاق می افتد که چنین اقداماتی منجر به تصویب قانونی برای رفع 

شود. این گونه قوانین وقتی هم به تصویب می رسند، غالب اوقات به بایگانی سپردە می شوند و تا وقتی که ب  نظر

معضلی حاد نشدە باشد و تقاضا و اعتراض برای اجرای قانون به عمل نیامدە باشد، در بایگانی خاک می خورند. 

د که پس از صدها اعتراض بصورت سال بعد از تصویب طول کشی 10قانون همسان سازی حقوق ها نزدیک به 

نصفه نیمه به شکلی تبعیض آمیز به اجرا گذاشته شود. بسیاری از قوانین کار که سالها اجرا می شدند، نیز اجرای 

شان متوقف گردیدە و طوری با آنها در ادارات دولتی برخورد می کنند که انگار هیچوقت وجود نداشتهاند. طرح 

این قوانین   کارگران ساختمانی در مجلس به تصویب شدەاند دچار همین سرنوشت شدەاند. هایی که در ارتباط با بیمه
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اغلب اوقات در مورد عدە معینی و برای مدت معینی به اجرا درآمدەاند ولی کمتر موردی بودە که برای همه بطور 

ن. در اینگونه موارد قانون یکسان اجرا شدە باشند. برخی از قوانین نیز در اثر فشار کارگران به تصویب رسیدەا

دایرە شمولیت قانون را محدود کند. بطور مشخص در مورد طرح بیمه   گزار سعی کردە با گذاشتن شرط و شروط

قانون گذاران شرط و شروط عجیب و غریبی گذاشتد.  کردن کارگران ساختمانی که چند سال پیش به تصویب رسید،

و در هر سال عدە معدودی را بیمه می کنند و استفادە از سهمیه را نیز منوط بعنوان مثال بیمه را سهمیه بندی کردند 

به گذراندن دورە تخصصی در کارهای ساختمانی نمودەاند. به عبارتی کارگری اگر فاقد تخصص باشد از حق بیمه 

نسته و بر آن قانون بیمه های اجتماعی را حقی همگانی دا  توسط قانونگزار محروم شدە است.این در حالی است که

  .تاکید نمودە است

گان و ز بستگاها نیز نمایندگان مجلس در ازای گرفتن رای دفترچه های سهمیه کارگران ساختمانی را به عدەای ا

ز اتمانی نیز ی ساخهوادارن خود که کارگر هم نیستند اهدا کردەاند. افزون بر این موارد اکثر انبوە سازان و شرکتها

 وم شدنخود طفرە می روند و هر وقت هم حادثهای برای کارگری پیش می آید که باعث مصدبیمه کردن کارگران 

فرە طصدوم او می شود، همانطور که در گزارش نمایندە مجلس هم آمدە، صاحب کار از دادن هزینه درمان کارگر م

 س نیزکمیسیون مجلمی رود و هیچ مرجعی نیز نیست که در چنین مواردی از کارگر حمایت کند. قضیه این طرح 

 .در همین چهار چوب قرار دارد

نبوە ااین  در شرایط فعلی حتی با وجود وضعیت بسیار دشوار کارگران ساختمانی بعد از کرونا و نیاز عاجلی که

رات اظها وکارگران بیکار و محروم به پوشش بیمهای دارند، تصویب قانونی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی 

ماش قست از امجلس پیرامون آن را نمی شود جدی فرض کرد. متاسفانه به نظر می رسد این هم وعدەای این نمایندە 

دن این مه کروعدەهایی که بارها دادە شدە ولی هرگز به عمل در نیامدەاند. آری موافقت این مجلس و دولت با بی

ران و کارگ دی بیمهای برای گروهی ازهزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه با وجود غیر قانونی بودن سهمیه بن 800

 . .تاکید قانون اساسی موجود بر حق بیمه رایگان انتظاری بیهود می نماید

 

 !سازی را متوقف کنیدیخصوص
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

رفه ب یکطاعتراضات کارگری در این هفته نیز به رغم فضای مملو از تبلیغات انتصابات حکومتی و وعدەهای کاذ

ا طعم تلخ باره کادیداهای مورد وثوق بیت خامنهای و موتئلفه چی ها به کارگران و مردم ادامه یافت. زحمتکشان که

و  ین هیاهوهااغ از اعتماد به وعدەهای کاندیدادهای وابسته به باندهای حکومتی را در انتخابات پیشین چشیدەاند، فار

می  مه دادند ور اداخواهانه شان علیه این باندها ی تبهکار و فریبکاجنگ قدرت میان باندهای مافیایی به پیکار عدالت

  .واهد شدمام ختدهند. آنها بدرستی تشخیص دادەاند که نتیجه این انتصابات هرچه باشد به ضرر حقوق و معیشت آنها 

 ند از کوشی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برای بی اثر کردن تبلیغات ریاکارانه دارودسته رئیسی که م

کشاورزی  -نتیجه مبارزات کارگران هفت تپه علیه خصوصی سازی و مالک اختالسگر این مجتمع صنعتی

حتمالی ای ، آثار میهابه نفع ابراهیم رئیسی سئواستفادە تبلیغاتی نمایند، در بحبوهه این هیاهوها با انتشار اعال

ری جمهو تبلیغات همه کاندیدادهای ریاست این شبهات را منتفی کرد. در مورد دروغ و فریبکارانه بودن

ت، همین بس که هیچکدام از آنان حاضر به حمایت عملی از خواسته های عادالنه کارگران معترض نف

 وپتروشیمی و اعتصاب کارگران بخش کشاورزی هفت تپه علیه قطع آب مزارع نیشکر و چغندر نشدند 

 .حتی اشارەای هم بهی این رویدادها نکردند

 اعتراضات کارگران نفت ادامە

کارگران  اعتراضات حق طلبانه و عادالنه کارگران زحمتکش صنعت نفت در این هفته نیز بطور متشکل تکرار شد.

ای خود با خرداد به همراە خانوادە ه 10قرارداد موقت نفت در منطقه ویژە پتروشیمی ماهشهر و بندر امام در 

بندی اجرای طرح طبقه:”غلی شان اعتراض نمودە و خواهان برگزاری یک تجمع بزرگ، نسبت به وضعیت ش

 . .شدند“ مشاغل، اجرای طرح اقلیمی و طرح پرداخت سنوات پایان سال بر راساس قانون کار 

 کارگر هلدینگ خلیج فارس ٥٢٠٠تجمع 

ویژە  منطقه ٤خرداد در یک تجمع اعتراضی مشابه در سایت  10کارگر رسمی هلدینگ خلیج فارس نیز در  5200

رعایت  واستاخنسبت به پایبند نماندن هلدینگ خلیج فارس به قرارداد منعقدە با شرکت صنایع پتروشیمی اعتراض و 

ها از مدتی پیش، خواستار ن”:کردن قرارداد مذکور شدند. خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران معترض نوشت

 1٣91رت نفت مصوب سال وظایف و اختیارات وزا قانون 10اند. مطابق ماده قانون نفت شده 10اجرای ماده 

رت نفت های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزامقرر شده نظام

 . ...که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل هستند
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رکت شکارکنان رسمی نفت در  حق ماموریت 14۵0رفع تبعیض و محدودیت تعدیل مدارک تحصیلی، اعمال آیتم  .

 .”هلدینگ خلیج فارس از دیگر مطالباتی است که در تجمع مطرح شد

 عتصاب کارگران بخش کشاورزی در هفت تپەا

ی بخرداد در اعتراض به نصف شدن ناگهانی حق آبه شرکت و  11کارگران بخش کشاورزی نیشکر هفت تپه در 

صاب ها در مورد خشک شدن مزارع نیشکر و پیامدهای آن اعتتوجهای مسئولین ذیربط به هشدارهای پیاپی آن

قع را ین وااکردند. کارگران معترض امید اسدبیگی مالک خلع ید شدە کارخانه را در این قضیه دخیل می دانند و 

 .جزئی از تالشهای انتقامجویانه اسد بیگی و مسئولین دولتی حامی وی بخاطر خلع ید تعبیر می کنند

 شدن دستمزها ی کارگران هفت تپەگروگان گرفتە 

خت نشدە پردا کارگران می گویند با وجود گذشت بیش از دوماە از سال جدید، هنوز دستمزدی به آنها بابت این مدت

نان در ا همچراست. آنها معتقدند اسد بیگی که هنوز کارخانه را رسما به دولت پس ندادە است و مدیریت کارخانه 

 .درد کنرگران را به گروگان گرفته است تا به کارگران و خانوادە هایشان فشار وااختیار دارد، دستمزد کا

 یی ازاست با وجود صدور حکم خلع ید از مالک اختالسگر و متخلف هفت تپه اما مسئولین دولتی و قضا 

تحت  تحویل گرفتن کارخانه از اسدبیگی تعلل می ورزند ودر عوض وکیل مدافع کارگران در پروندە را

ی دهد که شان مگرد قرار دادەاند. پیگرد خانم زیالبی وکیل مدافع کارگران هفت تپه توسط دستگاە قضایی نپی

یب ا تعقرادعای فساد ستیزی رئیس قوە قضایی رژیم جدی نیست و بیشتر جنبه نمایشی داشته و هدف معینی 

وندە تن پرن و بالتکلیف گذاشمی کند. از سوی دیگر مسئولین قضایی با در زندان نگاە داشتن سپیدە قلیا

 مالک اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، علی نجاتی و دیگر کارگران حق طلب که پیشگامان مبارزە با فساد

 ا فساد نهرزە بهفته تپه بودە و نمایندگی حق طلبی کارگران را به عهدە داشتهاند، نشان دادەاند که در مبا

ت اهی مدعی مبارزە با فساد باشد، ولی بجای مجازاجدی و نه صادق هستند. چگونه ممکن است دستگ

 مفسدین قربانیان اهل فساد را مجازات کند؟

 .اعتراض اتحادیە های کارگری بین المللی بە بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری

یژە واسم بازداشت و در زندان نگاە داشتن محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به دلیل سازماندهی و شرکت در مر

 روز کارگر تا کنون با واکنشهای اعتراضی مختلفی در داخل و خارج روبرو شدە است. در این هفته

به  ی خطابفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و اتحادیه بین المللی مواد غذایی با انتشار فراخوان“

اعضای  ان ازبین المللی در این فراخو اتحادیههای کارگری عضو خود به این اعتراضات پیوستند. این دو اتحادیه

ا ی آنهخود در کشورهای مختلف خواستهاند نسبت به بازداشت این دو فعال سندیکایی اعتراض و خواستار آزاد

 .شوندا

  ماە حبس  ٦و  ٣است که ناقاضی یکی از بیدادگاە های حکومت فقاهتی این دو فعال سندیکایی را ابتدا به

 .میلیون تومان جریمه نقدی تغییر داد 2و  ٤نه خود را به محکوم و سپس احکام ظالما

 ادامە پیگرد فعالین سندیکایی

 8تنها جند هفته باقی ماندە به انتخابات فرمایشی نیز موجبی برای توقف پیگرد فعالین سندیکایی نشدە است. در 

معلمان و از اعضای هئیت مدیرە  خرداد و در ادامه این بگیر و ببندها محبوبه فرحزادی یکی از فعالین سندیکایی

کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از مراکز سرکوب منتقل گردید خانم 

فرحزادی پیش از این نیز به صرف شرکت داشتن در فعالیتهای سندیکایی احضار و بازجویی شدە بود گفتنی است 

سندیکایی که دو ماە پیش بازداشت شدە بود نیز همچنان در زندان است. که اسماعیل گرامی یکی دیگر از فعالین 
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همه این بازداشتها و بگیر و ببند ها توسط کسانی انجام گرفته و می گیرد که با پرچم عدالتخواهی دروغین در تالشند 

 !یمردم را بفریبند و آنها را پای صندوقهای رای گیری بکشانند. زهی از این همه خباثت و بیشرم

 تشکیل کمپین معلمان برای رفع تبعیض مزدی و همسان سازی واقعی

ین ادگان به گزارش ایلنا معلمان و فرهنگیان برای رفع تبعیض مزدی کمپین مجازی تشکیل دادەاند. تشکیل دهن

ان مندر کارکمپین که از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته هستند، خواستارهم سطح شدن حقوق معلمان با سای

زی مسان ساههزار میلیارد بودجه برای انجام این کار شدەاند. به عقیدە بانیان این کمپین  ٣0رسمی و اختصاص 

علمان مویژە واقعی تنها در صورت برابر شدن حقوق معلمان با کارمندان رسمی میسر است. گفتنی است که معلمان ب

ت الهاسسح دستمزدها و حقوق خود ناراضی هستند و غیر رسمی که تعدادشان دەها هزار نفر است، به شدت از سط

 وایش داشته ه افزتالشها و مبارزات دامنه داری را برای افزایش حقوق شان انجام دادەاند. این تالشها هموارە رو ب

 .همچنان با شیوەهای متنوع و ابتکاری ادامه دارند
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