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سقوِط قدرت خرید 
زحمتکشان، با افزایش 

 ها  قیمت

 آزادسازِی اقتصادی، قیمِت نان و فقر خانوارھای کارگری

رشد فقر و افزایش بیکاری از پیـامـدهـای 
های ضدمردمی رژیم والیت  اجرای سیاست

فقیه در مسیر آزادسازی اقتصاد اسـت. در 
المللی پول در  هیئت نمایندگی صندوق بین

دیــدارش از ایــران از "افــزایــِش قــیــمــت 
های انرژی" و "انجام اصـالحـات در  حامل

وسیلٔه  رژیـم  های نقدی" به نظام جامع یارانه
حـمـایـت کـرد.  ۹۷در الیحٔه بودجٔه سال 

جاست که هـیـئـت نـمـایـنـدگـی  جالب این
عـاریـت   بـا بـه -المللی پول نیز صندوق بین

"انجاِم  -گرفتن ترفند رژیم فاسد والیت فقیه
های نقدی" را  اصالحات در نظام جامع یارانه

با "هدف حمایت درآمدی از اقشـار فـقـیـر 

" توصیف کـرد. ۱۳۹۷جامعه در بودجه پیشنهادی سال 
در صورتی که حتی فتاح، رئیس کمیته امداد خمـیـنـی، 

بگیران کـمـیـتـه  اعالم کرده است: "بخشی از مستمری
 امداد، واجد شرایط دریافت حقوق نیستند."

آور  باز هم در توصیف هدف رژیم در باال بردن سرسـام
 ۲۵های انرژی، نوبخت، سخنگوی دولت،  قیمت حامل

آذرماه، گفت:  "برای ایجاد حدود یک میلیون فـرصـت 
های انرژی در سـال  شغلی نیاز به اصالِح قیمت حامل

آذرمـاه،  ۲۹آینده است." در صورتی که روزنامٔه شـرق، 
دهد کـه در جـریـان  ها نشان می گزارش داد: "بررسی

، از طـریـق ۱۳۸۹شوک قـیـمـتـی انـرژی در سـال 
مـیـلـیـون  ۱٫۴ها، حداقل  ورشکستگی و تعطیلی بنگاه

از بین رفته است و طبـق  ۸۹نسبت به  ۹۰شغل در سال 
بینـی  بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی، پیش

] ۹۷شود که با این شوک قیمتی جدید [برای سـال  می
هزار شغل از بین برود." خـوِد نـوبـخـت  ۸۰۰نیز حدود 

روید حداقل سه بیکار  ای که می گفته است: "در هر خانه

دھِی مبارزٔه منسجم و سراسرِی کارگران و زحمتکشان بر ضِد ظلم،  سوی سازمان پیش به
عدالتی، محرومیت، و سرکوِب حقوق صنفِی کارگران؛  برای تشکیل سندیکاھای مستقل  بی

  کارگری و در  راِه طرِد رژیم والیت فقیه! 

های مـحـروم کـه در  جنبش اعتراضی توده
روزهای اخیر در شهرهـای مـخـتـلـف کشـور 

بـار  جریان داشته است، با پیامـدهـای فـاجـعـه
برنامٔه آزادسازی اقتصادی ارتباط تـنـگـاتـنـگ 

آذرماه، باز هم بـا  ۱۰دارد. رژیم والیِت فقیه در 
ترفندهایی همچون: "اصالِح قـیـمـت نـان"، 
"بهبوِد کیفیت نان"، "کاهِش ضایعـات نـان" و 
افزایش "دستمزِد کارگران خباز"، تصمیم گرفت 

درصد قیمت نان را افزایش دهـد. گـرچـه  ۱۵
درصد افزایش یـافـت،  ۳۰درعمل قیمت نان تا 

اما پس از اعتراض گسـتـرده زحـمـتـکـشـان، 
روحانی، رئیس دولت رژیم، کـه تصـمـیـم بـه 

اصطالح بـا  افزایش قیمت نان را گرفته بود، به
نشینی، افزایش قیمت نان را لغو کرد. امـا  عقب

، آزادسازِی قیمت ۹۷با ارائٔه الیحٔه بودجٔه سال 
هـای  آور قـیـمـت حـامـل نان، افزایِش سرسام

انرژی و نوع دیگری از دستبرد رژیم بـه سـفـرٔه 
معیشت زحمتکشان را شاهد بودیم. یک کارگـر 

آذرماه، گفت: "شاید  ۲۵بازنشسته نانوا به ایلنا، 
حذف یارانٔه نان بتواند یک نمونه آشکار باشد از 
آنچه قرار است اتفاق بیفتد... در الیحه بـودجـه 

میـلـیـارد تـومـان  ۲۳۰۰کل کشور، دولت  ۹۶
مـیـلـیـارد  ۸۲۰۰برای ردیف یارانٔه نقدی نان و 

تومان هم برای یارانٔه نان درنظر گرفتـه بـود... 
 ۹۷دولت... در الیـحـه بـودجـه سـال 

ً
، کـال

های یارانٔه نان و یارانٔه نـقـدی نـان را از  ردیف
 جدول بودجه حذف کرد."

حتی یک نماینده مجلس نیز بـا تـأکـیـد بـر 
تصمیم رژیم به "آزاد کردن قیمت نان" گـفـتـه 
است: "با این همه فـقـر و بـیـکـاری، دیـگـر 

توانند بهانه بیاورند که مردم در مصرف نـان  نمی
خواهـیـم بـا بـاال بـردن  کنند و می اسراف می

وپاش و ایجاد ضـایـعـات نـان  قیمت، از ریخت

جلوگـیـری 
کــنــیــم." 
هــــمــــان 
ــنــده  ــمــای ن
مجلس بـا 
ـــــــالم  اع
ـــه  ـــک ـــن ای
درآمــــــــد 
بـــعـــضـــی 

هـا  خانواده
ـــــقـــــط  ف
مــاهــیــانــه 

یــا  ۲۰۰" 
هـزار  ۳۰۰

ــــان  ــــوم ت
یارانه نقدی" است، افزود: "در قلب همین تهران بـزرگ 
شاهد بودم که معلمان یک مـدرسـه، پـول روی هـم 

دهند تا بـه مـردم نـان  گذارند و به نانوای محل می می
خـواهـیـم  رایگان بدهـد... مـعـلـمـان گـفـتـنـد نـمـی

آموزان سر کالس درس از گرسنگی، سرگـیـجـه  دانش
آذرماه]. یک عضـو  ۲۲هوش شوند" [ایلنا،  بگیرند و بی

ستاد روحانی در شهر سقز نیز در رابطه با ترفـنـد رژیـم 
مبنی بر نیاز به افزایش "دسـتـمـزِد کـارگـران خـبـاز"، 
افزایِش "حقوق کارگران اصناف ازجمله کارگران نانوایی 
بعد از چهار سال" را از مطالبات مردم سقز خواند [ایرنا، 

درصد نـیـاز غـذایـی قشـر  ۷۰که " ماه]. درحالی دی ۷
روستایی... و زحمتکش به نان بستگی دارد"، دستـبـرِد 
 بـا افـزایـش 

ً
رژیم به سفرٔه معیشت زحمتکشان صرفـا
گیرد. مدیرکـل  قیمت یا آزادسازی قیمت نان انجام نمی

 ۴تعزیرات حکومتی استان تهران به روزنامه اعـتـمـاد، 
 ۷۵۰آذرماه،  گفت: "وزن خمیر نان سنگک در گذشته 

گـرم  ۶۶۷هم  ۱۳۹۳گرم بود و در مصوبه سال  ۸۰۰تا 

ضرورت شدت بخشیدن به 
مبارزه برای تأمیِن امنیت 

شغلی و احیای حقوق 
 سندیکایی

با اتحاِد عمل فراگیر،  مبارزه در راه  
تأمیِن امنیت شغلی و افزایش 

 دهی کنیم! دستمزد را سازمان
 

مـوازات گسـتـرش  های اخیر، بـه در هفته
جنبش اعتراضی زحـمـتـکـشـان و ژرفـش 
بحران در مراکز صنعـتـی و تـولـیـدی کـه 

نسـبـت بـه   شکل اعـتـراض پیش به از بیش
دستمزدهای معوقه، قراردادهای مـوقـت و 
همچنین خواسِت افزایش دستمزد صـورت 

گیرد، بحث و بررسی در خصوص "امنیت  می
شغلی" طبقٔه کـارگـر و زحـمـتـکـشـان بـه 
موضوعی مهم و اصلی در مباحث جـنـبـش 
کارگری و سنـدیـکـایـی بـدل شـده اسـت. 

مردمی به فـقـر و   های زمان با اعتراض هم
تر  استبداد مذهبی این مباحث نیز هرچه ژرف

      گردیده و اهمیتی دوچنـدان یـافـتـه اسـت.                                                                                           
 " 

از زمان اجرای سیاسِت تعدیل ساخـتـاری 
تـا بـه امـروز، کـارگـران و  ۱۳۷۰در دهه 

تـریـن زیـان را  زحمتکشان میهن ما بـیـش
ای  متحمل شده و وضعیت شغلی و معیشتی

ناگوار به آنان تحمیل گـردیـده اسـت. رواج 
قراردادهای موقت، پیـدایـش نـیـروی کـار 

ای که فـاقـد هـرگـونـه پـوشـش  پیمانکاری
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مبارزه پرستاران و دیگر زحمتکشاِن بخش بهداشت و درمـان کشـور در 
های اخیر در صدر خبرها قرار داشته است. اجرا نشدن قانون عـادالنـه  سال

گذاری خدمات پرستاری، پرداخـت نـکـردن کـارانـه بـه پـرسـتـاران،  تعرفه
ها، به پایمال شدن امنیت شغلی  سازی مراکز درمانی و بیمارستان خصوصی

ها زیـر عـنـوان تـعـدیـل  پرستاران و کادر درمانی منجر گردیده است. اخراج
نیروی انسانی، اجرای طرح سالمت با زیر پا گذاشتـن حـقـوق پـرسـتـاران 
زحمتکش کشور، رواج قراردادهای موقت همراه با افزایش ساعت کار با مزد 

های پرستاران و کارکنان بخش بهداشـت و درمـان  ناچیز، مسبب اعتراض
کشور بوده و هست. این مبارزه بخشی از جنبش اعتراضـی زحـمـتـکـشـان 

حال نگرانی رژیم والیت فقیه را برانگیخـتـه  میهن ما محسوب شده و درعین
منظور آشنایِی مبارزان جنبش سندیکایی و فعاالن حقوق پرستـاران  است. به

 گذرد. با تجربیات دیگر کشورها، مطلب زیر از نظر آنان می
 

 توان به چیزی دست یافت بدون مبارزه نمی
تعدیل [اخراج] در این چند سال اخیر سبب کمـبـود نـیـرو شـده اسـت. 

طـرف بـرای  از یـک -هـای آلـمـان در تمامی بیمارستان -کارکنان شاغل
کنندگـان و  استخدام کارکنان بیشتر در راستای ارائه خدمات بهتر به مراجعه

بیماران و از طرف دیگر برای کاستن از فشار کاری بـر پـرسـتـاران و کـادر 
دهـنـد.  انـد و بـه ایـن مـبـارزه ادامـه مـی یی را آغاز کـرده درمانی مبارزه

های شهرهای "گیسن" و "مـاربـورگ" بـه  های زیر پوشش دانشگاه درمانگاه
هـا  اند و مدیریت این درمـانـگـاه ها مجبور شده پذیرش بخشی از این خواست
کارمند  جدید را اسـتـخـدام کـنـنـد.  ۱۰۴اند  پس از مذاکراتی،  حاضر شده

ها به پای میز مـذاکـرات،  منظور کشاندن مسئوالن و مدیران این درمانگاه به
ماه سال جـاری  پرستاران و کادر درمانی یک روز در مهرماه و دو روز در آبان

 دست به اعتصاب زدند.                                                                         
یی که "فابیان رم"، دبیر سندیکای کارکنان بخش خدمات، بـا  در مصاحبه

روزنامٔه "عصر ما"، نشریٔه حزب کمونیست آلمان (د ک پ)، انـجـام داده 
نفر نیرو نیاز است، ولـی  ۸۰۰گوید: "هرچند که در واقعیت امر به  است، می

ما با این تفاهم توانستیم از تأثیرات نامطلوب در ارائـه خـدمـات بـهـتـر بـه 
علت کمبود نیرو، اندکی بکاهیم. کمبود نیرو در  کنندگان و بیماران به مراجعه

 واضـح و  مخاطره می ها جان بیماران را به تمامی درمانگاه
ً
اندازد و کـامـال

منظور استخدام نیـرو و فـراهـم  گذاری به آشکار است که در صورت سرمایه
توان از انتقال و سرایـت انـواع  های بهداشتی الزم و ضرور، می کردن امکان

ها جلوگیری کرد. کمبود نیرو و فشـار کـاری زیـاد بـر  ها و بیماری باکتری
 کارکنان شاغل، سالمتی آنان را نیز به خطر انداخته است."

های سراسر آلـمـان بـرای اسـتـخـدام  کارزارهای گوناگون در بیمارستان
، ۱۳۹۶مـاه  یی همگانی تبدیل شده است. در اواسـط آبـان بیشتر به مبارزه

کارکنان بیمارستان عمومی دانشگاه شهر "دوسلدورف" برپایی یک اعتصـاب 
ریزی کرده بودند که با مخالفت و تهدید مدیریت بیمارسـتـان روبـرو  را برنامه

کـنـنـدگـان را بـه  شد. مدیریت این بیمارستان تهدید کرده بود که اعتصـاب
براین، در درمانگاه "هلیوس آمپر" ایالت "بـایـرن"  دادگاه خواهد کشاند. عالوه

مـنـظـور  نیز اعضای سندیکای کارکنان بخش خـدمـات [اف.ار. دی] بـه
 افزایش جذب نیرو تصمیم گرفتند دست به اعتصاب بزنند.                                                     

ها نیز نمایندگان کارکنان اقدام به مذاکره بـا مـدیـریـت  در دیگر درمانگاه
هـا، پـرسـتـاران  ها یا درمانگـاه های بیمارستان اند. در بسیاری از بخش کرده

 از تجربٔه مبارزات زحمتکشان دیگر کشورها:
 مبارزٔه پرستاران و کارکنان بیمارستان در آلمان

اعالم کـردنـد کـه 
ــان  ــگــر در زم دی
اســتــراحــت و یــا 

شـان،  تعـطـیـالت
کـه رئـیـس  وقتـی

بخش نیاز به نیـرو 
ــان  ــا آن دارد و ب

گیـرد و  تماس می
ـــرا  ـــار ف ـــه ک ب

ــان،  مــی ــدش ــوان خ
حاضر نیستنـد بـر 
ســر کــار حــاضــر 
ـــــد. در  شـــــون

پرستاران در سال گذشته از طریق اینترنت انجـام شـده اسـت   ای که از نظرسنجی
دفعات  درصد به ۳۷درصد پرستاران، یک تا دو بار در ماه و با  ۶۰دهد که با  نشان می

شان تماس گرفته شده است که به سر کار بیـایـنـد و  در تعطیالت و زمان استراحت
 جای خالی نیروی غایب را پر کنند.

تـریـن  گوید: "مبارزه برای افزایش نیروی کار در یـکـی از قـدیـمـی فابیان رم می
توان به چیـزی  های شهر برلین [چریتی] نشان داده که بدون مبارزه نمی بیمارستان

بـرای بـهـتـر کـردن  ۲۰۱۲دست یافت. کارکنان این بیمارستان در واقع از سـال 
قراردادهای کاری مبارزه را آغاز کردند و مشخص کردند که در هر بخـش حـداقـل 

پرستار باید کار کنند. پس از چندین بار اعتصاب باألخره قـرارداد  چند پرستار و کمک
امضا رسیـد، ولـی مـدیـریـت از  کاری جدید میان کارکنان بیمارستان و مدیریت به

کرد. پس از اجرا نشدن قرارداد جدید از سـوی مـدیـریـت،  اجرای آن سرپیچی می
 در مهرماه 

ً
مدت یک هـفـتـه دسـت  به ۱۳۹۵پرستاران بیمارستان "چریتی" مجددا

اعتصاب زدند و پس از این اعتصاب موفق، قراردادی جدید که پشتوانـٔه اجـرایـی  به
تصویب رسید. همچنین، تجربٔه مبارزه در شـهـرهـای "گـیـسـن" و  داشته باشد به

"ماربورگ" برای سندیکای بخش خدمات این دستاورد مـهـم را داشـت کـه اگـر 
ها را رعایت نکنـد،  نامه مدیریت یک بیمارستان و یا یک نهاد اقتصادی اجرای تفاهم

مدت فسخ و برپایی اعتصابی جدید را اعـالم  تواند قرارداد کاری را کوتاه سندیکا می
گوید: "در بیمارستان چریتی  آمیز پرستاران می کند. فابیان رم در تائید مبارزه موفقیت

به پرستاران چیزی هدیه داده نشد و در جاهای دیگر هم به زحمتـکـشـان چـیـزی 
مخالف قراردادهای کـاری جـدیـد اسـت و  ۱هدیه نخواهند کرد."  "گروه هلیوس"

هـایـی کـه  دلیل قرارداد کاری جدید [استخدام بیشتر] که در یکی از بیمارسـتـان به
دادگاه کـار  ۲۰۱۷مالک آن است تنظیم شده، طرح دعوی کرده است. در تابستان 

اعـتـصـاب کـارکـنـان  شهر بندری "کیل"، نظِر قاضی مسائل کاروکارگـری دربـارٔه 
بیمارستان چریتی را تائید کرد، که عبارت بود از: "آزادی کارفرمایان تا جایی محتـرم 

 است که به سالمتی کارگران و کارکنان یک بخش آسیبی وارد نشود."
نظر "پاتریک کوبله"، دبیر حزب کمونیست آلمان،"مبارزه برای استخدام بیشتـر  به

ای  ها نشان دهندٔه آن است که رسیدن به حتی اندکی آزادی، آزادی در بیمارستان
تـر  آورد، زندگی ما را کمی امـن دست می ها به ها و یا کنسرن که طبقه کارگر از بانک

هـای  ها در آلـمـان سـودآور و بـه شـرکـت سوم بیمارستان کند." بیشتر از یک می
های خیریه! مـانـنـد کـلـیـسـا و  سوم دیگر به مؤسسه خصوصی متعلق است و یک

هـا بـه  درصد از بیـمـارسـتـان ۲۹های وابسته به آنان تعلق دارد. فقط حدود  شرکت
گیرند.                                                         های وابسته به دولت متعلق است که از دولت سفارش می دولت و شرکت

 -شان "هلیوس" و "اسـکـلـپـوس" اسـت ترین که بزرگ -های خصوصی درمانگاه
 کنند. دست آوردن بازار بیشتر تالش می برای به

کـه  -های "رون" را چند سال پیش این دو شرکت بزرگ خرید و تصاحب درمانگاه
هـا  پیشنهاد داده بودند. این کـنـسـرن -ماربورگ متعلق است -به شهرهای گیسن

ها اعزام کردند تا با پند و اندرز زمینٔه اخراج پرستاران و  شان را به بیمارستان مشاوران



کنند، بـایـد  یافته بر اثر تغییر نسل" معرفی می انداخته" و "تحول "تغییریافته"، "پوست
نظر محتوا و حقوق سندیکایی ایـن  لحاظ شکل و هم از نقطه تأکید کرد که: هم به

و  ۸۷هـای  نامه های کارگری مصرح در مقاوله ها با مفهوم و ماهیت تشکل تشکل
چنین مفاد منشور جهانی حـقـوق سـنـدیـکـایـی  سازمان بین المللی کار و هم ۹۷

مصوبٔه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مغایرت دارند. البتـه یـادآوری ایـن 
شده از سـوی رژیـم والیـت  پیچیده نکته خالی از فایده نیست که، مطابق نسخٔه 

 جنبش سندیکایی در میهن ما باید بـخـشـی از  فقیه، تشکل 
ً
های کارگری و اصوال

پذیرِی مجموعه نظام برای جذب سرمایه خارجی،  کارکرد موردقبول و نشانه انطباق
 حضور انحصارهای امپریالیستی در بازار پرسود ایران باشند. 

فراموش نکنیم که، علی ربیعی، همچون یکی از گردانندگان اصلی خانه کـارگـر 
و وزیر کار در دولت روحانی، وظیفه هدایت و اجرای این برنامه را بـرعـهـده دارد. 

این سـو، طـرح  های زرد، از دو سال پیش به وزارت کار، با همدستی سران تشکل
های عضویت جمهوری  شرط های کارگری و انطباق آن با پیش تغییر ساختار تشکل

منزلٔه بخشی از برنامٔه اعتدال و مجـمـوعـٔه  اسالمی در سازمان تجارت جهانی را به
 مورد اجرا گذاشته است. حاکمیت تدوین و به

های زرد حکومتی بر  عالوه، اگر امروز برخی از نمایندگان و گردانندگان تشکل به
صدایی با کارگران و سندیکاهای واقعی  این یا آن مسئله ناچار به مانور بوده و در هم

گیرند، در درجٔه نخست از فشار بدنٔه کارگری و همچنـیـن جـلـوگـیـری از  قرار می
ها بین کارگران ناشی بوده است. الزم است یادآوری کنیم  انزوای بیشتِر این تشکل

عالی کار و در قبال تغییرات سـازمـان تـأمـیـن  ها تاکنون در شورای که این تشکل
سود منافع طبقه کارگر و زحمتکشـان اقـدامـی عـمـلـی  ها، به اجتماعی و جز این

هـای  انـد. هـنـوز مضـحـکـٔه جـلـسـه اند و گامی واقعی به پیش برنداشـتـه نکرده
هدف تعییـن حـداقـل  ها به عالی کار با حضور سران و نمایندگان این تشکل شورای

دستمزد سال جاری پیش چشم ماست و فراموش نشده است. همچـنـیـن نـقـش 
 المللی در برابر دیدگان ما قرار دارد. ها در مجامع بین مخرب این تشکل

 -روی، نقطٔه حرکت و مبنای عمل در مسیر دستیابی به امـنـیـت شـغـلـی ازاین
کوشند این مبارزٔه حـیـاتـی را بـه مـجـرای  هایی که می برخالف جریان یا جریان

ناپذیر با استـفـاده از  مبارزٔه خستگی -های زرد کشانده و در آن محدود کنند تشکل
های موجود یگانه راه مطمئن  ها) و امکان کنیم: همٔه روزنه تأکید می ها ( همه روزنه

اجتماعی  -های ویرانگر اقتصادی آید. این مبارزه از سویی بر ضد برنامه شمار می به
ای  شـده رژیم و دولت است و از دیگرسو در راستای تأمین حقوق بدیهی و شناخـتـه

نظیر افزایش دستمزدها، حل پدیدٔه دستمزد معوقه، لغو قـراردادهـای مـوقـت و 
 سازی است. مخالفت با خصوصی

در این میان نکته پراهمیت دیگری که باید موردتوجه جدی قرار گـیـرد، اتـحـاِد 
عمل فراگیر در جنبش سندیکایی زحمتکشان است. این اتحاِد عمل و تحقق آن، 

ترین وظایف مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما در مـرحـلـه  یکی از مهم
تـر  کنونی است. در وضعیت حساس حاضر، بر اثر حضـور و مشـارکـت گسـتـرده

گـاهـی طـبـقـاتـی و  ها و کارگاه های کارگر در سطح کارخانه توده هـا، افـزایـش آ
های صحنه سیاسی کشور، جنبش کارگری و سندیکایی در حـال عـبـور از  تحول

سود منافع سیاسی و صنـفـی خـود اسـت.  حالت تدافعی و آغاز مرحله تهاجمی به
این دلیل، در کناِر استقالِل عمل طبقاتی، حد اعـالی هشـیـاری و اسـتـفـادٔه  به

های موجود، اتحاِد عمل فراگیر، وظیفه تأخـیـرنـاپـذیـر مـبـارزان  ماهرانه از امکان
 جنبش کارگری و مدافعان راستین حقوق طبقه کارگر ایران است.

 کارگر متحد همه چیز
 چیز کارگر متفرق هیچ

 ۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه    ۲ 

 ادامۀ ضرورت شدت بخشیدن به  ...

سازی افسارگسیخته، گسترش مناطق آزاد تجاری،  حمایتی است، خصوصی
امـا در بـطـن آن  -ها اجرای آزادسازی اقتصادی زیر نام هدفمندی یارانه

مـجـمـوعـٔه  -سازی نـیـروی کـار اجرای گام به گام آزادسازی مزد و ارزان
آیند که امنیت شغلی زحمتکشان را نابود و بـنـیـٔه  شمار می هایی به سیاست
روی، بـحـث دربـارٔه  صنعتی کشور را تخریب کرده اسـت. ازایـن -تولیدی

ضرورت تأمین امنیت شغلی و تشدید مبارزه برای دستیابـی بـه ایـن مـهـم 
 تواند باشد. روی اتفاقی و تصادفی نمی هیچ به

قـانـون کـار و  ۷ای دربارٔه مادٔه  اکنون گفتگو و رایزنی در این زمینه هم
ویژه واگذاری صنایع راهبردی  سازی به آن، تأثیر خصوصی ۲و  ۱های  تبصره

های زرد حکومتی  بر امنیت شغلی و معیشت کارگران، جایگاه و نقش تشکل
و نیز چگونگی احیای حقوق سندیکایی و بازسازی و ایجاد سـنـدیـکـاهـای 

های موردبحث  ترین موضوع گیری طبقاتی، از مهم واقعی با ماهیت و سمت
شوند. تردید نباید داشت که رشد مبـارزات و تـجـربـه  در جنبش قلمداد می

گاهی طبقاتی زحمتکشان بسترهـای  سالیان اخیر همراه با افزایش میزان آ
انـد.  گونه مـبـاحـث پـراهـمـیـت عینی و ذهنی پیدایی و سپس گسترش این

توان از بطن این مباحث راهکارهایی اصولی برای تأمین منافع و حـقـوق  می
صنفی کارگران و زحمتکشان استخراج کرده و در میدان مـبـارزٔه  -سیاسی

 کار گرفت. ها را به عملی آن
ارزیابی و تحلیل پیرامون امنیت شغلی کارگران، چرایی نقض خشن آن در 

های آن،  بیش از سه دهٔه اخیر، بدون تأکید ورزیدن و توجه کردن به زمینه
 -فـقـیـه اجـتـمـاعـی رژیـم والیـت  -های اقتصادی یعنی: اجرای برنامه

الملـلـی  شده از سوی صندوق بین هایی پیچیده هایی که همگی نسخه برنامه
پذیر نبوده و نخواهـد بـود. بـرای مـبـارزان  امکان -شوند پول محسوب می

جنبش کارگری و سندیکایی هنگام بازشناسی چرایی و چگونـگـِی پـایـمـال 
اجتماعـی  -گیری اقتصادی شدن امنیت شغلی طبقٔه کارگر، توجه به سمت

رژیم نقطٔه آغاز و محور و کلیِد درک و در نتیجٔه آن، ارائٔه راهـکـار عـمـلـی 
یاد داشته باشیم که، یورش به حقوق زحمتکشان و نقـض  آید. به شمار می به

خشن امنیت شغلی کارگران با اجرای برنامٔه تعدیـل سـاخـتـاری در دولـت 
های اصالح ساختار اقتـصـادی،  رفسنجانی آغاز و پس از آن با تدوین برنامه

های بـعـدی،  سازی در دولت زدایی، انعطاف در بازار کار و خصوصی مقررات
 این برنامه

ً
های اقتصادی و دیدگاه موردقبول رژیـم،  گره خورده است. اصوال

به ناامنی شغلی، فقر و فروپاشی تولید ملی منجر گردیده است. ایـن یـورش 
نـژاد گسترده به حقوق و امنیت شغلی زحمتکشان در دولت ضدملی احمدی

با اجـرای آزادسـازِی اقـتـصـادی  -فقیه برخوردار بود که از حمایت ولی  -
ها) به اوج خود رسید. الیحٔه ضِد کارگری قانون کـار از  (یا:هدفمندی یارانه

که، دولت حسن روحانی و  دل همین برنامه بیرون آمد و نکتٔه پراهمیت این
های "نو" ادامه داده و  پردازی یی را در لفافه و جمله خط اعتدال چنین برنامه

که از چگونـگـِی تـأمـیـن امـنـیـت شـغـلـی و  دهند. بنابراین، هنگامی می
توان به ریشـه و بـنـیـاد  آوریم، نمی میان می راهکارهای عملی آن سخن به

تـر،  بیـان دقـیـق اعتنا بوده یا برآن چشم ببندیم. به ناامنِی شغلی کارگران بی
هـای  مبارزه برای تأمین امنیت شغلی کارگران، با مخالفت و مبارزه با برنامـه

طور مشخص  و در مقطع زمانی کنونی به -اجتماعی رژیم و دولت اقتصادی
 -زدایـی سازی و مقـررات مخالفت و مبارزه با آزادسازی اقتصادی، خصوصی

 پیوند تنگاتنگ دارد. 
چاکان خط اعـتـدال و  های دولت روحانی و سینه ها از اولویت این برنامه

توان مدعی مبارزه  فقیه است. آیا می های کلی اقتصاد مقاومتی ولی سیاست
هایی که این شـرایـط نـاگـوار را  برای امنیت شغلی طبقه کارگر بود و برنامه

اند نادیده گرفت؟ متن و محتوای الیحٔه بودجه سال آینده نمـونـه  سبب شده
کاملی از این حقیقت است که چگونه حقوق و منـافـع کـارگـران نـادیـده و 

 های رژیم ندارد. گردد و امنیت شغلی آنان جایی در سیاست پایمال می
درست در همین نکتٔه مرکزی و محوری است که موضوع احیای حـقـوق 

یـعـنـی  -هـا های زرد و رهـبـری ایـن تشـکـل سندیکایی، جایگاه تشکل
اریستوکراسی فاسد کارگری جمهوری اسالمی مانند سران و گـردانـنـدگـان 

های اسالمی و شوراهای اسـالمـی  های صنفی، انجمن خانه کارگر، کانون
های واقعی، مستقل و طـبـقـاتـی بـا  آید و مرز میان تشکل میان می به -کار

شود. در پاسخ به کسـانـی کـه شـوراهـای  های حکومتی ترسیم می تشکل
های صنفی و نـظـایـر آن را  اسالمی کار، خانه کارگر، کانون عالی انجمن

 ۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه     ۳ 

آذرماه، نـیـز نـوشـت:  ۲۹کرده وجود دارد"؛ خبرگزاری تسنیم،  تحصیل
کردٔه بیکار داریم". رژیم ضدمردمی والیـت  میلیون نفر تحصیل ۸"حدود 

میلیون کارگر فـقـط در حـیـن  ۱٫۴فقیه عالوه بر بیکار کردن حداقل 
، و تـحـمـیـل ۹۰تا  ۸۹ها" در یک سال  اجرای فاز اول "هدفمندی یارانه

کردٔه بیکار به زحمتکشان، تصـمـیـم  میلیون تحصیل ۸حمایت مالی از 
هزار شغل دیگر زحمتکشان را نیز از بین ببرد. رژیم والیـی بـا  ۸۰۰دارد 

بر پا کردن لشکر میلیونی کارگران بیکار، توانسته است امنیـِت شـغـلـی 
هزار تومان در ماه  ۹۳۰کارگران را ویران کند و حداقل مزد کارگران را به 

پنجِم  اتفاق کارگران را تا یک پایین بیاورد، یعنی دستمزد اکثریت قریب به
 میلیون تومانی در ماه کاهش دهد. ۴٫۵خط فقر 

هـای انـرژی و  بار دیگر رژیم والیت فقیه به "اصالِح" قیمت حـامـل
 نـوبـخـت در خصـوص 

ً
آزادسازی قیمت نان تصمیم گرفته است. اخیرا

 ۶۰تـا  ۵۰یـعـنـی "افـزایـش  -تومان" ۱۵۰۰"افزایش قیمت بنزین تا 
 ۴۸گفت: "دولت اجازه دارد تا سقـف  -های انرژی" درصدِی نرخ حامل

های انـرژی اقـدام و  هزار میلیارد تومان نسبت به اصالح قیمت حامل
 ۳۲های موجود چـیـزی حـدود  درآمدی کسب کند... بر اساس قیمت

توان بـه  ایم... با قیمت کنونی بنزین نمی هزار میلیارد تومان کسب کرده
هزار میلیارد تومان ظرفـیـت قـانـون اسـت."  ۴۸سقف برسیم... درآمد 

درصـدی  ۶۰تـا  ۵۰سخنگوی رژیم ضد مردمی والیت فقیه افزایِش "
نامـد و هـدف رژیـم از  های انرژی" را "ظرفیِت قانون" می قیمت حامل

را باز هم "اجـرای  ۹۷های انرژی در الیحٔه بودجٔه  افزایِش قیمت حامل
کند. این درحالی است که یـک  برنامٔه اشتغال گسترده و مولد" اعالم می

های انـرژی" را "کـابـوس  اقتصاددان "پیشنهاِد گران شدن بهای حامل
ماه، نوشت: "طـبـق  دی ۵واحدهای صنعتی و مزدبگیران" خواند. ایلنا، 

هزار و  ۱۷های متوسط و بزرگ از  های مرکز آمار، شمار کارخانه گزارش
" ۱۳۹۱واحـد در سـال  ۷۸۷هزار و  ۱۴به  ۱۳۸۶واحد در سال  ۶۰۳

 رسید.
ماه، با اعالم اینکه: "افزایش بهای ارز و بهای  دی ۲یک اقتصاددان، 

های انرژی تورم بسیار سنگینی را بر اقتصاد تحمیل" خواهند کـرد  حامل
"افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت" و "کاهش گسـتـردٔه شـمـار 

را "تشدید عـمـومـی فـقـِر  ۹۷بگیران و حذف یارانٔه نان" در بودجه  یارانه
سـال پـیـش، در آغـاز  ۴دستمزدبگیران" خواند. حسن روحانی حدود 

ها"، گفت: "ما نـاچـاریـم در افـزایـش  اجرای فاز دوم "هدفمندی یارانه
های انرژی، شیب مالیمی را در نظر بگیریـم" و قـرار  های حامل قیمت

" بـاشـد. "اتـحـادیـه" ۱٬فوب خلیج فارس٬شد "مبنای تعیین نرخ بنزین 
آذرماه سال جاری،از افزایِش بـهـای گـازوئـیـل ۱۸بران خوزستانی،  لنج

مـاه" و روی آوردن  مصرفی شناورها "برای سومین بار در کمتر از یـک
بران "به مشاغل دیگر از جمله مشاغل کاذب"  توجهی از" لنج "شمار قابل

خبر داد. خبرگزاری ایلنا "افزایِش سریع بهای سوخت در بنادر ایـران" را 
داران عنوان کرد که "برای تهـیـه  های صنفی لنج منزلٔه یکی از معضل  به

شوند [ایلنا،  تر راهِی بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس" می سوخت ارزان
قانون ضدملی "هدفـمـنـدی  ۳و  ۲، ۱].  اجرای فازهای ۹۶ماه  آبان ۲۰

ها" زیر پوشش ترفندهایی همچون: "رونِق تولید"، "ایجاِد اشتغال"،  یارانه
ها" در بخِش سالمت و "احساس کرامِت بیشتـر" مـردم،  "کاهِش هزینه

 دروغ
ً
اند. در خالل جنبش اعتـراضـی  هایی والیی و "هدفمند" بوده صرفا
گسیخـتـه، فـقـر،  دلیل گرانی لگام های محروم در روزهای اخیر به توده

ماه گفت: "وضـع  دی ۱۱عدالتی، روحانی در  روز  محرومیت، ظلم و بی
 اقتصادی ما از وضع اقتصادِی متوسط دنیا بهتر است."

توان  دهی اتحاِد مبارزاتی زحمتکشان، می یی پیگیر و سازمان با مبارزه 
 رژیم فاسد و دیکتاتوری والیت فقیه را به چالش طلبید.                                                     

---------------------------------           
الـمـلـلـی  ، به قراردادی بینFree On Boardیا   (FOB)"فوب"   .۱

کند هـزیـنـه  شود که فروشندٔه کاال به کشوری خارجی تعهد می گفته می
حمل و نقل با کشتی را بپردازد و کاال را در بندر کشور خـریـدار بـه آن 
تحویل دهد. قیمت "فوب" پایین ترین قیمت یک کاال به شمار می رود و 

شود، ازجمله، قـیـمـت فـوب خـلـیـج  تنها به خلیج فارس محدود نمی
 ها.    مکزیک و جز این

 گرم تصویب کردند." ۵۶۰تعیین شد، اما در مصوبٔه اخیر آن را 
جایی" منابع مالی "از فقرا به اغنـیـا"  آزادسازی قیمت نان، تنها پویٔه رژیم برای "جابه

نبوده است. اواخر آذرماه، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه،  ۹۷در الیحٔه بودجه 
ترین عددی که برای افزایش نرخ تورم در اثـر افـزایـش قـیـمـت  اعالم کرد: "بزرگ

درصد است" ولی با اعالم اینکه "تـولـیـد  ۲٫۴بینی شده است،  های انرژی پیش حامل
هزار میلیارد تومان بوده  ۶۶۹، ۱۳۹۰به قیمت ثابت سال  ۱۳۹۵ناخالص داخلی سال 

 ۲٫۴ماه،  گفت: "اگر این عـدد را در  دی ۳است" یک اقتصاددان به روزنامٔه شرق، 
هزار میـلـیـارد  ۱۶درصد اعالمی آقای نوبخت ضرب کنیم، مالحظه خواهیم کرد که 

جایی از فقرا به اغنیـا اتـفـاق  های انرژی، جابه تومان تنها از محل شوک قیمت حامل
های مردمی، حتی معاون وزیر کار اعـالم  خواهد افتاد."  اما با گسترش موج اعتراض

های انرژی افزایش یابد تـورم  کرد که به روحانی گفته بوده است: "اگر [قیمت] حامل
مـاه]. هـمـیـن  دی ۱۱یابد" [ایرنا،  درصد افزایش می ۶درصد بلکه تا  ۲نه به میزان 

هـای انـرژی بـه سـاخـتـار  اقتصاددان عالوه بر شوِک منتج از افزایش قیمت حامل
جایی"  های صنعتی و بیکاری گستردٔه زحمتکشان،در حکم دو پویٔه دیگر از "جابه بنگاه

بـودجـه  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۱منابع مالی "از فقرا به اغنیا"، افزود: "در شرایطی که از سال 
برابر افزایش قیمت را  ۱۲٫۵برابر شده، جرائم و خسارات رانندگی  ۲٫۷عمومی دولت 

درصد کمتـر  ۶۳شاهد بوده است... [اما] درآمد دولت از مالیات بر ثروت و مستغالت 
از جرائم رانندگی است. وقتی درنظر بگیریم که مستغالت چه حجمی از ثروت را بیـن 

گیری دولت  توان به سهل کند، [آنگاه] می جا می هایی از درآمد در کشور جابه چه گروه
 بر ثروتمندان پی برد."

فـقـیـه  بعد از هر دستبرِد بزرگ به منابِع مالی و سفرٔه زحمتکشان، چپاولگـراِن ولـی
مـاه، وزیـِر کـاِر  دهند. روِز دوِم دی "مژدٔه" عرضه "سبد حمایتی" را به زحمتکشان می

، آزادسـازِی 97ریاکار ربیعی، خبِر "عرضه سبد حمایتی غذایی" را داد. الیحٔه بودجـٔه 
هاِی انرژی، نتیجٔه همـاهـنـگـی کـامـِل  آور قیمِت حامل قیمِت نان و افزایِش سرسام

المللی پول براِی آزادسازی اقتصاد است.  کارگزاراِن رژیم با هیئت اعزامِی صندوِق بین
هـای  دهی مبارزه کارگران و همبستگی و اتحاِد عمل بـا مـبـارزٔه جـنـبـش با سازمان

 چالش کشید. توان رژیم دیکتاتورِی والیی را به دانشجویی و زنان، می

 ادامۀ آزاد سازی قیمت نان... ادامۀ سقوط قدرت خرید زحمتکشان...

 ادامۀ از تجربیات مبارزه دیگر ...

هـای  که که سود شرکـت ها، درحالی کادر درمانی را فراهم آورند. مشاوران این شرکت
های دولتی را متقـاعـد  اند تا مدیریت بیمارستان یادشده رو به افزایش است، در تالش

سازی و اخراج نیروی کار کنند. از زمانی که ایالت "هسـن" [مـرکـز آن  به خصوصی
هـای شـهـرهـای  شهر ویسبادن و فرانکفورت از شهرهای بزرگ آن است] درمانگاه

به کنسرن "رون" فروخت و واگـذار کـرد، ایـن  ۲۰۰۶  گیسن و ماربورگ را در سال
 کنسرن شروع به اخراج کارگران و کارکنان آن کرد.

هـا بـود.  های اعتراض زحمتکشان ممانعت از اخـراج ترین موفقیت این سال بزرگ
زحمتکشان در روند مبارزه دریافتند که امکان بهبود یافتن و یا بهتـر شـدن شـرایـط 

هستند که باید   کاری وجود دارد و حاال این اعضای سندیکای خدمات [اف.ار. دی]
ها با ایـن نـوع  تصمیم بگیرند به این قراردادهای جدید رأی آری دهند یا رأی نه. آن

گویند با این قراردادها شرایط کاری بهتر خواهد شـد، ولـی  اند و می قراردادها موافق
تنهایی کافی نیست، باید برای آموزش پرستاران و کادر درمـانـی جـدیـد هـم  این به

کننـدگـان و بـیـمـاران  ای قائل شد تا از این طریق نیز سالمتی مراجعه اهمیت ویژه
 بیشتر تأمین شود.                               

تصویب رساندن قطعـی ایـن  اند تا به بخشی از اعضای سندیکای خدمات هم مایل
اعتصـاب زنـنـد.  ها، دست به ها و درمانگاه قراردادها برای تمامی کارکنان بیمارستان
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دهندٔه خـدمـات   های خصوصی ارائه ترین شرکت "گروه هلیوس"، یکی از بزرگ   .۱
کلینیـک  ۱۱۰، ۲۰۱۴های پزشکی در اروپاست. این گروه در سال  درمانی و مراقبت

ها، در  بیمارستان در شهرهایی مانند برلین، ووپرتال، دویسبورگ، و جز این ۷ازجمله 
مـرکـز  ۵مرکز مراقبت پـزشـکـی و  ۴۷عالوه، این شرکت  مالکیت داشته است. به

بخشی را در مالکیت دارد. شرکت "گروه هلیوس" در زمـیـنـٔه نـقـض حـقـوق  توان
 یی سیاه دارد. پرستاران و کادر درمانی و ممانعت از افزایش دستمزدها کارنامه


