
  ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶، ۳شمارۀ 

 کار��ان ��ه ��ور� ���د �و�د!

 ۳ادامه  در صفحه 

پیامِد سه دهه دستبرِد رژیم 
انداِز  های پس به صندوق

 زحمتکشان

 حقوق معوقه، عیدی و پاداش آخر سال 
 کارگران و کارمندان

های اخیـر  دغدغٔه زحمتکشانی که در ماه
هـا مسـتـمـری  برای دسـتـیـابـی بـه مـاه

شان از سـرتـاسـر  نشده بازنشستگی پرداخت
کشورمان به تهران آمده و مقابل مـجـلـس 

کنند، پیـامـِد  های اعتراضی برگزار می تجمع
سه دهه دستبرِد کارگزاران رژیم فاسد والیت 
فقیه به اندوختٔه مالی کارگران و زحمتکشان 

 در صندوق بازنشستگی آنان است.
 

ایزدخواه، معاون پیشین سازمان تـأمـیـن 
وگویی با خبرگزاری ایلنـا،  اجتماعی، در گفت

ای و  صـنـدوق بـیـمـه ۲۴ماه،  از  بهمن ۸
بازنشستگی موجود در کشـور از "صـنـدوق 
بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه تـأمـیـن 

اجتماعی، صندوق بیمه بیکاری، صندوق بیمه عشایر و 
روستایی و صندوق بازنشستگی و بیمه نیروهای مسلـح" 

ای یاد کـرد. او بـا  های بیمه ترین صندوق در زمرٔه مهم
منزلٔه شـاخصـی  " و "نسبِت پشتیبانی" به۵اشاره به "عدد 

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! 

ماه خبرگزارِی ایلنا از پـرداخـِت  بهمن ۵روز 
کارگر "شرکت حفارِی  ۲۰۰۰ماه  فقط حقوِق آذر

شمال" و نگرانِی کارگران از امنیِت شغلی خـود 
گزارش داد. قبل از آن مدیریت حفاری شـمـال 
از "کلید خوردِن طـرِح اصـالِح سـاخـتـار" در 
شرکِت حفاری خبر داده بود و تأکید کرده بـود، 
"ممکن است مزایای بخشی از کارگران کاهش 
پیدا کـنـد." مـنـظـور از "اصـالِح سـاخـتـار"، 

هاِی تولیـدی و مـنـابـِع  خصوصی سازی بنگاه
ملِی کشورمان و آزادسازی محیط و روابِط کـار 
است؛ به عبارِت دیـگـر، تـاراِج مـنـابـِع مـلـی 

ها و کارگزاراِن رژیـم و  کشورمان توسِط آقازاده
کشی حداکثری از کارگران و نیـروِی کـار؛  بهره

پنجِم خـِط  حتی عدِم پرداخِت حداقل مزِد یک
مـاه  دی ۱۶فقِر کارگران است. مطابِق گزارِش 

خبرگزاری ایلنا، "حداقل بیست میلیون خـانـوار 
بـگـیـران و  ایرانی" جزو خانـوارهـاِی "حـداقـل

کارگران غیررسمی" هستند. این تعداد شـامـِل 
هاِی کارگراِن مشموِل قانوِن کار، ولی با  خانواده

هزار تومان در ماه؛ باضافه  ۹۳۰حقوِق حداقلی 
هاِی کارگران غیررسمی کـه "خـارج از  خانواده

شمول قانون کار و الزاماِت حداقل دسـتـمـزد" 
هستند، و "هیچ منبع درآمد قانونی و پـایـداری 
ندارند." در حاِل حاضر خِط فقر در کشـورمـان 

میلیـون تـومـان در مـاه اسـت؛  ۴٫۵حداقل 
هزار تـومـان، یـعـنـی حـداقـِل  ۹۳۰بنابراین 

دستمزِد مصوِب شوراِی عالِی کار حـدوِد یـک 

پنجِم خِط فقر در کشور است. در یکچنین شرایطی و با 
سوِم جمعـیـِت  هزار تومان در ماِه الاقل یک ۹۳۰درآمِد 

داران و  زحمـتـکـشـاِن کشـورمـان، کـالن سـرمـایـه
چپاولگراِن رژیم والیِی نیِت "اصالِح" بیشتر "ساختار" را 
دارند.   باید دید "اصالِح ساختار"، عالوه بر تاراِج منابـِع 
ملی ما تحِت عنوان خصوصی سازی، شامل "کـاهـش" 

 2شود. حداقل "عیدی کارگران معادِل  کدام "مزایا" می
ماه  3ماه پایه دستمزد و حداکثر عیدی کارگران معادل 

پایه حقوق و دستمزد است"؛ به عبارت دیگر، بر اساس 
هزار تومان" در مـاه، "حـداقـل  ۹۳۰حداقل دستمزد "

میلـیـون و  ۲هزار تومان و حداکثر  ۸۶۰یک میلیون و 
هزار تومان عیدی باید به کارگران پرداخت شـود."  ۷۹۰

شـود،  گرچه عیدِی کارگران به پایه دستمزد اضافه نمـی
پنجِم خِط فقر اکثریِت کـارگـران، در  اما با دستمزِد یک

صورِت پرداخت شدِن عـیـدی تـوسـِط کـارفـرمـایـان، 
هاِی کـارگـری در  تواند بخشِی از مشکالت خانواده می

مقطِع عید را برطرف کند.   در اعتـراض بـه پـرداخـت 
ماه دستمزد و حِق بیمـه، اخـیـرًا کـارگـران  ۱۰نشدن 

کارخانه "ایران قوطی" تجمع اعتراضی برگزار کردنـد؛ و 
یکی از کارگراِن معترض گفت، "سالهاست که حق بـن 

شود، در عین حـال از  کارگری به کارگران پرداخت نمی
ایم." با وجـود "اجـبـاری  عیدی دریافت نکرده ۹۳سال 

کـارگـر  ۳۰۰بودن اضافه کاری و کار شبانه"، یکی از "
پیمانی" منطقه سه شهرداری اهـواز از "اجـرا نشـدن 
قانون کار در خصوص محاسبه مزایای اضافه کاری" و 

کیـان »"شب کارِی" کارگران خبر داد. کارگران کارخانه 
های  ماه دستمزد و عیدی سال ۶کم  مالیر "دست «کرد

امنیِت شغلی، ترمیم شکاف 
دستمزد و ھزینه، و تأملی بر 
راھکارھای مبارزاتی جنبش 

 مان سندیکایی میھن –کارگری 

در روزهای اخیر و در آسـتـانـٔه تشـکـیـل 
عـالـی کـار  هایی نهـایـی در شـورای جلسه

 -منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینـده به
های کارگری،  بردامنٔه اعتراض -۱۳۹۷سال 

ویژه درخصوص افزایش مـزد و دریـافـت  به
دستمزدهای معوقه، افـزوده شـده اسـت. 

ور شـدن  که رژیم در هراس از شعلـه درحالی
ها و نـیـز  مجدد آتش خشم و اعتراض توده

گستـرش مـبـارزات جـنـبـش کـارگـری و 
سندیکایی به مانورهایی دست یازیده است و 
در این راستا نمایندگان مجلس شورا ابتدا در 
اقدامی هدفمند کلیات الیحٔه بودجـه سـال 
آینده و گزارش کمیسیون تلفیق را رد کرده و 

ماه امسال آن  سپس در جلسه یازدهم بهمن
ای انـدک  را با تغییـرهـای غـیـرمـحـتـوایـی

ها اعتصاب، تحصن و  تصویب رساندند، ده به
های کارگـری و صـنـعـتـی  تجمع در محیط

کشور جریان دارد. البته این نکته بـر کسـی 
 ۹۷پوشیده نیست که رد کلیات الیحه بودجٔه 

معنای مخالـفـت بـا  و سپس تصویب آن، به
سویی با مطالـبـات  آزادسازی اقتصادی و هم

ویژه زحمتکشان نیست،  های محروم به توده
گونه مانورها صرفًا در راستای مهـار  بلکه این

ای، و  و کنترل جـنـبـش اعـتـراضـی تـوده
 ۳ادامه  در صفحه  ۲ادامه  در صفحه 
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فراخوان فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای 
 برگزاری همایش زنان کارگر و زحمتکش

 
 همکاران گرامی،

گـذاری خـود، بـرای  فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، از بدو پـایـه
گاه سازی و بهبود شرایط زندگی اجتماعی زنان کارگر مبـارزه کـرده  برابری، آ

هـای  ها و فعالـیـت )، کنگره۱۳۲۱(   ۱۹۴۵است. از زماِن تأسیس، در اکتبر 
 بسیار دیگری را برای کارگران زن رزمنده برگزار و انجام داده است.

خواسِت برابری حقوق زنان، پرداخت مزد مسـاوی بـرای کـار مسـاوی، 
مرخصی دوران بارداری و زایمان، احترام به شخصیت زنان، حفاظت آنان در 

های فدراسیـون جـهـانـی  قبال فحشا و قاچاق، از نخستین شعارها و بیانیه
 اند.   آمده شمار می سندیکاهای کارگری به

های خود در راه رهـایـی و  جنبش طبقاتی سندیکایی به مبارزات و تالش
بالد. فدراسیون و سـنـدیـکـاهـای  شناساندن حقوق اجتماعی زنان کارگر می

هایی مهم در زندگی  ها بودند که زنان را در پست وابسته جزو نخستین تشکل
 -شکل نـمـایشـی و صـرفـًا صـوری های سندیکایی ـ نه به روزانه و فعالیت

انتخاب کردند. فدراسیون اولین سازمانی بود که از زنـان و مـردان بـرای 
داری و حـرص و آز  شان با اسـتـثـمـار سـرمـایـه مبارزات مشترک طبقاتی

همـراه  داری به ها دعوت کرد. امروزه، سرمایه های چندملیتی و کارتل شرکت
های خود، در تالش است که تمامی دستاوردهای چـنـد دهـٔه مـا را  دولت

ها حقوق و دستـاوردهـای مـا شـامـل حـق زنـدگـی، کـار،  حذف کند. آن
ها قصد  خواهند از ما بربایند. آن بازنشستگی، بهداشت، آموزش و غیره را می

وحـقـوقـی  هایی مدرن و بدون داشتن هرگـونـه حـق دارند کارگران را به برده
های چندملیتی زنان، دختران و جـوانـان مـا را بـرای  تبدیل کنند. شرکت

المللی پول، بانک جهانـی،  کنند. صندوق بین افزایش سود خود استثمار می
سازمان تجارت جهانی وضع قوانین و مقررات ضِد کارگری بیشتری را دربارٔه 

اند. در کنگرٔه هفدهِم فدراسیون، کـه اخـیـرًا در  زنان کارگر و جوان خواهان
های خود بـیـان کـرد  بندی شهر دوربان افریقای جنوبی برگزار شد، در جمع

هـا  اند که بیشترین آسیـب را از بـحـران هایی که: زنان شاغل در زمرٔه گروه
منظور تـوقـف و حـذف  هایی نیز مبتنی بر اقدام عملی به بینند و مصوبه می

 تبعیض بر ضِد زنان و حمایت از دوران بارداری زنان صادر کرد.
درصـد رسـیـده  ۴۹٫۶های کاری به  اکنون مشارکت زنان در محیط هم

درصد است. باالتریـن  ۷۱٫۶که برای مردان در سطح جهانی  است، درحالی
آمار بیکاری و نیمه بیکاری متعلق به زنان است. در هر دو گروه کشورهای با 

کنند و باالترین مـیـزان  درآمد باال و پایین، زنان دستمزد کمتری دریافت می
اند که  مسـئـولـیـت  حال آنان ساعات کاری پرداخت نشده را دارند و درعین

سال خانواده را نیز برعهده دارند. در تمامی جهان زنـان  فرزندان و افراد کهن
دهند، که  وقت را تشکیل می درصد نیروی کار پاره ۵۷درصد نیروی کار و  ۴۰

این خود بیانگر دسترسی نداشتن زنان به تأمین اجتماعی و خـدمـات دوران 
های اخیر که زندگی اغلب کارگـران را  بارداری است. بحران اقتصادی سال

وقـت  نابود کرده است، زنان کارگر بیشتری را بیکار و یا به کـارهـای نـیـمـه
واداشته است که حاصل آن بـه حـذِف خـدمـات درمـانـی خـودشـان و 

شان منجر شده است. در چنین اوضاع و احوالی، میزان مشـارکـت  فرزندان

در دفاع از حقوق زناِن کارگر و 
 همٔه زنان شاغل

 ۲۰۱۲های سندیکایی بسیار پایین آمده (طبـق آمـار سـال  زنان شاغل در سازمان
تر شده است.  ها مشکل درصد است) و حتی حضورشان در این سازمان ۴۰میالدی 

شـونـد، سـبـب شـده کـه  مند مـی های انحصاری از آن بهره ها، که شرکت جنگ
اند. آنـان در مسـیـر  درصد آنان زنان  و دختران ۵۰ها نفر پناهنده شوند که  میلیون

های جنسی و  سوِءاستفاده  ها در معرض فحشا، های این جنگ نجات خود از فاجعه
هـای  گیرند تا به کشور مـقـصـد بـرسـنـد. فـقـر و جـنـگ خطرهای جانی قرار می

کـه در  -سـتـیـز ها، نیروهای نژادپرست و خارجی امپریالیستی از سوی نوفاشیست
ویژه زنان زحمتکـش،  بر ضِد منافع زحمتکشان، به -رشد هستند اغلب کشورها روبه

دهـی  گیرند. مشکل اساسی زنان شاغل تنهـا بـا سـازمـان بردای قرار می مورد بهره
ِکشـی  شان و در جهت راهبرد کلی براندازی بـهـره مبارزه برای دست یافتن به حقوق

پذیر است. به همین دلیل، همایش زنان شاغل فـدراسـیـون  انسان از انسان امکان
کند، تا بتوانیم فعاالنـه   جهانی سندیکاهای کارگری، شما را به این کنگره دعوت می

های خود را مبادله کنیم و مشکالت زنان طبقٔه کارگر در سطـح جـهـانـی را  تجربه
هـایـی  هـایـی بـرای مـوضـوع حـل بحث و گفتگو بگذاریم، و همچنین با ارائٔه راه به

روی زنان شاغل را برطرف کرد و شرایط کاری و زندگـی  مشخص بتوان مسائل پیش
 آنان را بهبود بخشید.

کمیتٔه ملی کارگران پاناما، که میزبان کنگرٔه زنان شاغل است، هزینـٔه مسـکـن، 
عـهـده  بـر  ۱۳۹۶اسفندماه  ۱۹تا  ۱۶شب از  ۴مدت  وآمد در محل را به غذا و رفت

عهدٔه فدراسیون و یـا  کنندگان به خواهد داشت. هزینٔه تهیٔه بلیت هواپیمایی شرکت
 سازمان میزبان نخواهد بود.

سوادی در قارٔه آسـیـا،  افزایش میزان گرسنگی در آمریکای التین و رشد نرخ بی
خواه جهان ازجمله جنبش جـهـانـی  صالح و نیروهای ترقی نگرانی همٔه مجامع ذی

سندیکایی زحمتکشان را برانگیخته است. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگـری، 
با استناد به آمارهای دو سازمان وابسته به سازمان ملل متحد یعنی سازمان خواربار 

سوادی مبارزٔه جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان با فقر و بی  

 ۳ادامه  در صفحه 



 ۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۲ 

 ادامۀ امنیت شغلی، ترمیم شکاف ...

زیان اکثریـت جـامـعـه  های حکومتی از ثروت و درآمدهای ملی به خواهِی جناح برآن، سهم عالوه
، سخنی از ۹۷های نمایندگان مجلس شورا با کلیات الیحٔه بودجٔه  یک از مخالفت ماست. در هیچ

حقوق و منافع زحمتکشان و مخالفتی جدی و اصولی با اقتصاد رانتی و محـتـوای ضـِد مـردمـِی 
هـای کـارگـری  هرروی، در چنین وضعیتی اعـتـصـاب توانست باشد. به الیحه در میان نبود و نمی

دهند. اعتصاب یکپارچٔه کارگران گروه ملی صنعتی پوالد ایران، مـبـارزٔه  صورتی پراکنده رخ می به
اِی کـارگـران در  هفته مدت یک هایی متعدد و گاه به سازی تبریز، اعتراض کارگران کارخانٔه ماشین

عسلویه، اعتصاب روزهای اخیر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و مـبـارزٔه   –منطقه پارس جنوبی 
های مبارزٔه جنبش کارگری و سندیکایی در  آهن سراسری کشور، ازجمله آخرین نمونه کارگران راه

مـوقـِع  ها، موضوع امنیِت شغلی، پرداخت به های اخیر است. در تمامی این اعتراض روزها و هفته
حال باتـوجـه بـه  اند. اما درعین دستمزدها و خواست افزایش دستمزد، محورهای اصلی مطالبات

تولیدی، مخالفت قاطع کارگران   –وضعیت اقتصادی کشور و تداوم ورشکستگی واحدهای صنعتی
تـریـن  تـریـن و مـهـم سازی و آزادسازی اقـتـصـادی از مـبـرم و زحمتکشان با برنامٔه خصوصی

آیـنـد و بـا  شـمـار مـی های جنبش کارگری و سندیکایی کشور در مقطع زمانی کنونی به خواست
 خواست فوری افزایِش مزد پیوندی تنگاتنگ دارند.

های اخیر نشانگر این واقعیت است که مبارزه برای افزایش واقعی دسـتـمـزدهـا و  تجربه سال
دهـی  هـا و سـازمـان ها و کـارخـانـه هزینه، بدون بسیج زحمتکشان در کارگاه  –ترمیم شکاف مزد

شود. موضوع شـکـاف فـزایـنـدٔه  های پراکنده به نتیجٔه مطلوب و مورد انتظار منجر نمی اعتراض
هزینه، با امنیت شغلی طبقٔه کارگر و تنظیمات موجود بازار کار ارتباط مستقـیـم دارد و   –دستمزد

ای پیرامون افزایش واقعی مزد بدون نظرداشت مسئلٔه خطیر امنیت شغلی  هرگونه بحث و بررسی
که از تنظیمات موجود و مسلط بر بازار کار ایـران  نتیجه خواهد بود. هنگامی فاقد موضوعیت و بی

شدت  تردید بدان معناست که نخستین پیامد این تنظیمات ناعادالنه و به آید، بی میان می سخن به
مـاهـه،  هایی متنوع نـظـیـر: قـراردادهـای شـش ضِد کارگری، رواج قراردادهای موقت در شکل

ای حتی اجمالی از روابط کار در رژیم والیـت  ماهه و سپیدامضا بوده است. با ارزیابی ماهه، یک سه
نام سیستم مسـلـط  یابیم که آنچه به درمی -ویژه پس از اجرای سیاست تعدیل ساختاری به -فقیه 

تنها نقض فاحش قانون کار نـارسـای کـنـونـی  در روابط کار در جمهوری اسالمی حاکم است نه
گسیخته از طبقٔه کارگر و زحمتکشان اعم از زحـمـتـکـشـان  است، بلکه استثمار وحشیانه و لجام

فکری و یدی کشور در سایٔه سرکوب سیاسی، اختناق، و رواج اقتصاد رانتی و داللی در راسـتـای 
جانبه به منافع  تر، یورش همه بیانی دقیق داری در اقتصاد کشور است. به سرمایه تأمین منافع کالن

گردند کـه  هایی مختلف و موازی با یکدیگر را شامل می و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر، جنبه
کـوچـک امـا پـرنـفـوِذ   اندوزِی الیٔه اجـتـمـاعـی حاصل آن در انتها، نیروی کاِر ارزان برای ثروت

پرست همـراه بـا  گرا و کهنه خوار و ضِدتولیدی است. روبنای سیاسی بغایت واپس گرا، رانت مصرف
گاِه تأمین منافع این الیٔه انگلی در جامعه است. گردانندگاِن معمم و  اش، تکیه ماشین سرکوبگری

اجتماعی پسابرجام (که برنامٔه اقتصاِد مقـاومـتـی   –های اقتصادی مکالی رژیم بر اساس سیاست
گیرد) اصطالح خط اعتدال را در برمی های دولت روحانی و مجموعٔه نیروهای به فقیه و برنامه ولی

هدف پیوستن بـه  منظور حفظ و بقای "نظام"، با سخاوتمندی تمام و به ، این نیروی کار ارزان را به
"سازمان تجارت جهانی" و بستن رژیم به ارابه سرمایٔه جهانی برای تقدیم به انحصارهای فرامـلـی 

 اند.                                                                           درنظر گرفته
دستبرد به منافع کارگران و زحمتکشان و بازتولید نیروی کار ارزان در چـهـارچـوب سـیـاسـت 

های رژیم بـرای غـلـبـه بـر بـحـران سـیـاسـی و  ترین برنامه اصالحات اقتصادی، از زمره مهم
کـه در بـطـن آن طـرح  -گردد. اجرای برنامٔه آزادسازی اقتصـادی اش محسوب می اقتصادی

های زرد و زرد حـکـومـتـی درحـال  آزادسازی مزد نیز از سوی وزارت کار و با هماهنگی تشکل
اسالمی قرار دارد. رژیم در جهت مـحـدود کـردن  های جمهوری در اولویت برنامه -پیگیری است

" را از کارفرمای خود طلبکارند"؛ و یکی از کارگران ۹۶و  ۹۵
گفت، کارگرانی که "امکان بازنشستگی براسـاس قـوانـیـن 

های مرتبط بـا  آور را دارند، آنها هزینه مشاغل سخت و زیان
بازنشستگی را باید از جـیـب پـرداخـت کـنـنـد." روِز اوِل 

التدریسی "از عدِم پرداخت مطالبات  ماه، معلمان حق بهمن
مزدی خود از ابتدای ساِل تحصیلی جاری"، و "مطـالـبـات 

 مزدِی مربوط به ساِل تحصیلی گذشته" خبر دادند.
عبارت دیگر، آزادسازی اقـتـصـاد، یـا بـه اصـطـالح  به

"اصالِح ساختار" و کاهش مزایا، بخصوص در رژیم فـاسـِد 
ها پرداخت نشدِن دستمـزد و حـق  والیِت فقیه، شامل ماه

بیمه، عدِم پرداخِت عیدی و حق بن کـارگـران، پـرداخـت 
هـای  کاری، عدِم پرداخِت هزینـه کاری و شب نشدِن اضافه

مرتبط با بازنشستگی براساس قوانین مشـاغـل سـخـت و 
پنجـِم خـِط فـقـر در  آور؛ پرداخِت دستمزِد صرفًا یک زیان

صورتیکه "قانوِن کاِر" رژیم اجرا گردد، و عدِم تـبـعـیـت از 
مـیـلـیـون خـانـواِر کـارگـرِی  ۱۰"قانون" در مورِد حداقل 

شود. تنها راِه مقـابـلـه بـا "اصـالِح" مـداوِم  کشورمان می
"ساختار" و "کاهِش مزایا" نیز، مبارزۀ مـتـحـد و پـیـگـیـِر 

هـاِی اقـتـصـادِی  کارگران براِی پایان دادن به سـیـاسـت
 ضدمردمی رژیم است.

 

هرچه بیشتر منافع کارگران و زحمتکشان در عرصٔه صنفی 
و سندیکایی و نیـز حـذف عـامـل جـنـبـش کـارگـری از 

منظور مهـار نـیـرویـی  های صحنٔه سیاسی کشور به معادله
هـایـی  کننده و مؤثر در جنبش ضِد دیکتاتوری، برنامه تعیین

 متعدد را در دست تهیه دارد.   
های پایانی سال جاری بـحـث  اکنون و در ماه و هفته هم

عـالـی  و بررسی بر سِر تعیین حداقل دستمزدها در شـورای
کار به گفتمان غالب و موضوع روز تـبـدیـل شـده اسـت. 

صـورتـی  توان و باید با استفاده از ایـن وضـعـیـت، بـه می
جانبه، سنجیده و مبتنی بر ظرفیت و تـوان جـنـبـش  همه

دهی مبارزه بـرای  سندیکایی و کارگری، در راستای سازمان
افزایش دستمزد و مخالفت با آزادسازی اقتصادی تـالش 
ورزید. بر این مبنا، وظیفٔه مبارزان جنبش کارگری و فعاالن 

مان پیوند زدن خواسـت افـزایـش  جنبش سندیکایی میهن
 –هـای اقـتـصـادی دستمزدها با مخالفت و پیکار با برنامـه

اجتماعی رژیم در جهت تقویت جایگاه جنبش کارگـری در 
دهی مقاومت و مبـارزه  مبارزه ضددیکتاتوری است. سازمان

در برابر یورش ارتجاع به حقوق طبقه کارگر و به پس راندن 
های اقتصادی ضِد کارگری و ضِد مـردمـی، تـنـهـا  برنامه

های صنفی با   درصورت تلفیق ماهرانه و هوشیارانٔه خواست
پذیر خواهد بود. از این رهگذر  های سیاسی، امکان  خواست
هزینه کمر همت بست و  –توان به ترمیم شکاف مزد هم می

مانع ژرفش این شکاف شد و دستمزد عادالنه و واقعی را به 
رژیم والیت فقیه تحمیل کرد و هم  گامی مؤثر در راستـای 
احیای حقوق سندیکایی و همراه آن تـقـویـت و انسـجـام 

پـیـش  های سیاسی و صنفـی بـه جنبش کارگری در عرصه
 برداشت.

 ادامۀ حقوق معوقه، عیدی و پاداش  ...

 ۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه     ۳ 

] ۵های بازنشستگی، گفت: "اگر این نسبت برای صندوقی کمتـر از [ المللی برای سنجش عملکرد صندوق بین
صندوق رفاهـی اخـتـصـاصـی... ایـن  ۲۰باشد... اصطالحًا در آستانه ورشکستگی است." ایزدخواه گفت، برای "

ازای یـک نـفـر  نفـر بـرخـوردار [از بـیـمـه] بـه ۱٫۵دهد  است که نشان می ۱٫۵طور متوسط برابر  شاخص به
کنندٔه حق بیمه وجود دارد. در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشـوری ایـن  پرداخت

است." یکی از دستبردهای کالنی که به مـنـابـع  ۴٫۲۵است و در سازمان تأمین اجتماعی... این رقم  ۱عدد زیر 
اصطالح "طرح تحول نظام سـالمـت" در  مالی متعلق به کارگران در سازمان تأمین اجتماعی زده شد، با اجرای به

دولت "تدبیر و امید" روحانی روی داد. مطابق گفتٔه ایزدخواه، این طرح برای منابع مالی سازمان تأمین اجتـمـاعـی 
 های درمانی در بر داشت.       سال گذشته" هزینه ۵۲"طی چهار سال اخیر، دو برابر 

تصویب رسیده کـه  قانون مختلف... به ۲۲مهرماه، در "چند دهه گذشته حداقل  ۲۷بنا بر گزارِش روزنامه شرق، 
 ۲۲انـد." ایـن  های افراد بسیاری را بدون هیچ فکری برای تأمین منابع به صندوق تأمین اجتماعی سپـرده هزینه

کـه  میلیارد تومان برای صندوق تأمین اجتماعی هزینه دارنـد." درحـالـی ۸۰۰حاضر هزار و  قانون "ماهانه درحال
هزار میلیارد تومان" به سازمان تأمـیـن  ۱۵هزار میلیارد تومان، و کارفرماهای خصوصی حدود " ۱۵۴دولت حدود 

های تحمیل شده به سازمان و مستمری بازنشستـگـان، سـازمـان  اجتماعی بدهکار هستند، برای پرداخت هزینه
تأمین اجتماعی مجبور به گرفتن وام از بانک رفاه است که بدهی سازمان تأمین اجتماعی را "به بانک رفـاه را بـه 

شود  هزار میلیارد تومان رسانده" است و "روزانه شش میلیارد تومان بهرٔه بانکی" این وام از صندوق پرداخت می ۲۳
 [همانجا].

شان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخـت  درصد از حقوق دریافتی ۳۰شده در کشورمان ماهیانه  کارگران بیمه
ها نـیـز بـرای  سوم دیگر آن های درمانی شود، و یک ها صرف هزینه سوم این پرداختی کنند که قرار است یک می

های مدیرعـامـل تـأمـیـن  انداز شود. مطابق گفته پرداخت مستمری بازنشستگِی کارگران در صندوق سازمان پس
حـاضـر  شود." درحـال درصد از درآمدهای سازمان از محل پرداخت حق بیمه تأمین می ۹۵اجتماعی، نوربخش: "

بگیر هستند. برخی از کـارگـزاران رژیـم، بـدهـِی  درصد بازنشستگان سازمان  تأمین اجتماعی حداقل ۶۰بیش از 
 ۱۲۵دهند، که حتی بر اسـاس ایـن  هزار میلیارد" تومان کاهش می ۱۲۵هزار میلیارد" تومان را صرفًا به " ۱۵۴" 

هزار میلیارد تومان" نـیـز  ۲۰۰ماه، دولت باید "رقمی بالغ بر  دی ۳۰هزار میلیارد تومان بدهی، بنا بر گزارش ایلنا، 
 جریمٔه دیرکرد به تأمین اجتماعی پرداخت کند.
درصد از میزان بدهی خود به تأمین اجتماعی را  ۱۰بایست ساالنه  مطابق قانون برنامه ششم توسعه، دولت می

چنین قصدی را نشـان  نیز دولت یک ۹۷این تعهد عمل کرد، و در بودجٔه  به ۹۶کرد. دولت نه در سال  پرداخت می
ماه، مطابق "قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجـتـمـاعـی"، بـدهـِی  دی ۲۳دهد. بنا بر گزارِش خبرگزاری ایلنا،  نمی

دولت به تأمین اجتماعی باید بر اساس "شیوه سود مرکب" محاسبه شود. برای پرداخت "جریمٔه بدهکـاران نـظـاِم 
شود، اما برخی نمایندگان مجلس شورا و مسئوالن رژیم استفـاده "از روش  بانکی" نیز از همین شیوه استفاده می

کنند که "جریمٔه دیرکرد" در این روش "تنهـا  سود ساده برای تعیین ارزش" مطالبات تأمین اجتماعی را پیشنهاد می
شامل اصِل بدهی خواهد شد." برخی نمایندگان مجلس شورا و مسئوالن دولتی، حتی رئیس مجلس شورا، اخیـرًا 
محاسبٔه بدهی دولت به سازمان بر اساس "قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی [را]... نوعی ربا و ربح مـرکـب 

اند. بنا بر گزارش ایـلـنـا و بـرای ارائـٔه  اند" و پیشنهاد پرداخِت "فقط اصل طلب" توسط دولت را داده قلمداد کرده
 ۳۲تومان "اصل طـلـِب"  ۲تومان" بود، دولت معادِل همان  ۲سال" پیش "معادل  ۳۲نمونه، اگر حق بیمه کارگر "

شد، در یورشی دیگر بـه مـنـابـع مـالـی  ها اشاره  سال پیش را پرداخت کند.   عالوه بر موردهایی که در باال بدان
 ۹۷الیحٔه پیشنـهـادی سـال  ۷کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، بنا به گزارش ایلنا و بر اساس بند "ز" تبصرٔه 

سهم] از مجموع مأخذ کسر بیمـه... را  ۹٫۲۷دولت، "سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان [
داری کل کشور... متمرکز نماید." با تجاوز به سهم درمان تأمین اجتماعی، سازمان عمًال بـه  در حسابی نزد خزانه

ارائه خدمات و پرداخت مستمری بازنشستگان قادر نخواهد بود. در یورشی دیگر به منابع مالی کارگران در سازمان 
گذاری تأمین اجتماعی (شـسـتـا)، بـار  ماه، مرتضی لطفی، مدیرعامل شرکت سرمایه بهمن ۷تأمین اجتماعی، روز 

شرکت و بنگاه اقتصادی کوچک شستا... به بخش خصوصـی" سـخـن گـفـت، و افـزود:  ۱۶۷دیگر از عرضٔه "
ای، برای تحمیل حالتی تدافعی بـه مـبـارزٔه  های گستردٔه توده رغم اعتراض دنبال اصالح ساختار" هستیم. به "به

طبقٔه کارگر کشورمان، رژیم فاسد والیت فقیه و کارگزارانش در دولت و مجلس بر ادامٔه یورش به اندوختٔه کارگران 
گران از اندوختٔه کارگران در سازمان تأمین  یی پیگیر و متحد، دست چپاول در تأمین اجتماعی اصرار دارند. با مبارزه

 اجتماعی را باید کوتاه کرد. 

 ادامۀ پیامد سه دهه دستبرد رژیم  ...

و کشاورزی ("فائو") و سـازمـان آمـوزشـی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد ("یـونسـکـو")، 

سوادی در سدٔه  گسترش فقر، گرسنگی و بی
پـذیـرش خـوانـده و  ویکم را غیرقابـل بیست

مبارزه با آن را خواستار شده است. الزم بـه 
یادآوری است کـه، فـدراسـیـون جـهـانـی 

ای  سندیکاهـای کـارگـری دارای کـرسـی
دائمی در این دو نهاد سازمان ملل مـتـحـد 

 است.
 

بیانیه فدراسیون جهانی  
سندیکاهای کارگری در ارتباط با 

 سوادی در آسیا گسترش بی
 

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگـری،  
میلیون کارگر، پدیدٔه  ۹۲نمایندگی از طرف  به

سوادی را در سطح جهان،  یابندٔه بی گسترش
دانـد. مـا  آور مـی ویژه در آسیـا، را شـرم به

کـنـیـم کـه  را آغاز مـی ۲۰۱۸درحالی سال 
سوادی شـدیـدًا بـاال اسـت. بـنـا  سطح بی

سوادی جهـان  گزارش یونسکو، میزان بی به
درصد است کـه نـزدیـک بـه یـک  ۱۳٫۷

گیرد که حـتـی از  میلیارد نفری را در بر می
اند. بـنـا بـر  خواندن و نوشتن الفبا نیز ناتوان

گزارش یونسکو، در دهه گـذشـتـه اغـلـب 
درصـد) در آسـیـا زنـدگـی  ۷۰سوادان ( بی
سودان جـهـان  کنند و نصف جمعیت بی می

 برند. سر می در جنوب آسیا به
سوادی اساسًا در زندگی میلیاردهـا  امر بی

زمـان بـا  انسان تأثیـر داشـتـه اسـت. هـم
سـوادی، بـورژواهـا و  گسترش پـدیـدٔه بـی

جـای  هایشان، مبالغی عـظـیـم را بـه دولت
های مرتبط بـا سـوادآمـوزی و  بهبود مسئله

مصـرف  آموزش، بـرای امـور نـظـامـی بـه
رسانند. در مواردی متعدد بودجٔه نظامـی  می

 -دی -درصد تولید ناخالص داخلی جـی ۲
 پی افزایش داشته است.

آموزش باید حقی انکارناپذیر تلقی شـده و 
های مهم فدراسیون جهـانـی  یکی از اولویت

سندیکاهای کارگری شمرده شود. در همین 
رابطه، اتحادیٔه سراسری معلمان عضو ایـن 

 ۵تا  ۴که از  -فدراسیون، در کنگره هجدهم
 -بـرگـزار خـواهـد شـد ۲۰۱۸ماه مـارس 

ای بیشتری را در این مـورد  های عملی اقدام
بحث خواهند گذاشت و جنبش جـهـانـی  به

سندیکایی و طـبـقـاتـی در مـورد پـدیـده 
 سوادی اقدام الزم را انجام خواهد داد. بی

 
سایت فدراسیون جهانی کـارگـری، سـوم 

  ۱۳۹۶ماه  دی
http://www.wftucentral.org/
w f t u -s t a t e m e n t -o n -t h e -
phenomenon-of-illiteracy-in-

asia 
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