
، ٩٨مـاه  دی ٧یک فعال صـنـفـی مـعـلـمـان، 
صراحت گفت: "جلوگیری از فرارهای مـالـیـاتـی  به

ستانی از نهادهای سترگ مـعـاف از  انبوه، مالیات
راحتی منابع ریـالـی بـرای  تواند به مالیات، و... می

درصـدی حـقـوق کـارمـنـدان  ۵٠یا   ۴٠افزایش 
 دولت"  فراهم کند.  

وضعیت بازنشستگان سازمان تأمین اجتمـاعـی 
از وضعیت دیگر بازنشستگان حتا بدتـر اسـت. در 
حال حاضر دولت بدون احتساب سوِد بدهی، مبلغ 

هزار میلیارد تـومـان بـه سـازمـان تـأمـیـن  ٢۵٠
ماه  دی ٣اجتماعی بدهکار است و مطابق گزارش 

هزار میلیـارد  ۵٠ایلنا، دولت "حتی یک ریال از  ٩٨
بابـت تـأدیـه بـخـشـی از  ٩٨تومان قانون بودجه 

های خود به تأمین اجتماعی را نـپـرداخـتـه  بدهی
است." در واقع تأمین اجتمـاعـی بـرای پـرداخـت 
مستمری به بازنشستگان، مجبور به گرفتن وام بـا 

درصد از بانک است. یکی دیگـر  ٣٠ای حدود  بهره
های اعتراضی،  از شعارهای بازنشستگان در تجمع

مـجـلـس  ٨۶اجرای قانون همترازی مصوب سال 
ایـلـنـا، بـرای  ٩٨ماه  دی ٧است. مطابق گزارش 

اجرای همترازی حقوق بازنشستگان "فـرهـنـگـی، 
نیروهای مسلح، ارتش، تأمین اجتماعـی، و... بـه 

) به ٩٩ارائه الیحه بودجه سال آینده (
مجلس به فاصله اندکی پس از سرکوب 

ویژه  ، به٩٨ماه  خونین خیزش مردمی آبان
های این  ها و تبصره توجه و بررسی ماده

الیحه پیرامون چگونگی افزایش دستمزدها و 
میزان اعتبار مالی برای همسان سازی 

هایی پراهمیت درباره  حقوق همراه با بحث
اجتماعی رژیم والیت  -های اقتصادی برنامه

های  فقیه که بر محور روش و سیاست 
چرخند، درمیان  داری می نولیبرالی سرمایه

خواه، و فعاالن  نیروهای مترقی، آزادی
ترین مباحث  کارگری میهن ما ازجمله مهم

های گذشته بوده  سیاسی در هفته -صنفی
 است.          

الیحه بودجه درحالی تنظیم و روانه مجلس 
هایی مانند "پرداخت  گردید که طرح

تسهیالت به کارفرمایان متقاضی اصالح 
ساختار اقتصادی"، "توسعه مناطق آزاد و ویژه 

گزارشی  -تر از همه و مهم -اقتصادی"
پژوهشی در زمینه شناورسازی مزد در 
مجلس، هیئت دولت، و اتاق بازرگانی مورد 

ها نیز از  ای از آن بحث قرار داشت و پاره
عالوه، درپی اجرای  اند. به تصویب گذشته

ها و سه  برنامه ضد ملی آزادسازی قیمت
های کمیته مزد  برابرشدن نرخ بنزین، نشست

های زرد  شورای عالی کار با تبانی تشکل
حکومتی، 

دولت، و 

  ١٣٩٨دی ماه  ١۶، ٢٨شمارۀ 

د! و د  ور  ه  ان   کار
منافع کارگران، و "بیمه 

 اجباری" سالمت

معیشت عادالنه، حق 
 بازنشستگان است!

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

  کارگری و در  راِه طرِد رژیم والیت فقیه! 

ضرورت تشدید مبارزه و 
اتحاِد عمل در حرکت 
 سندیکایی زحمتکشان!

 ٣ادامه  در صفحه 

، ١٣٩٠های دهـه  در ابتدای سال
سازی درمـان و  در راستای خصوصی

جذب سرمایه امپریالـیـسـتـی، دولـت 
روحانی طرح "تحول نظام سالمت" را 
ارائه و اجرای آن را آغاز کـرد. گـرچـه 
طرح تحول نظـام سـالمـت طـرحـی 

 ٢٣دولتی بود، اما بـنـا بـه گـزارش 
خبرگزاری ایلنا، دولـت  ٩٨شهریورماه 

ترتـیـب  ، به٩۵و  ٩۴، ٩٣های  در سال
 ٣۶٠٠مـیـلـیـارد،  ٩٣٠٠هـای  مبلغ

میلیارد تومـان بـابـت   ٣٠٠میلیارد، و 
اجرای این طرح به وزارت بـهـداشـت 
پرداخت کرد ولی "در سال چهـارم بـه 
بعد دیگر هیچ مبلغی از سـوی دولـت 
پرداخت نشد و این هزینه بـر عـهـده 

ها واگـذار شـد." بـا  بیمه
 ۴٠٠تـا  ٣٠٠افزایـش "

ــه ــرف ــع هــای  درصــدی ت
ـــان  ـــک ـــزش ـــان" پ درم
متخصـص و تـحـمـیـل 
هزینه کالن دارو، مطابق 
برآورد اقتصاددان، فرشـاد 
مؤمنی، "از زمان شروع به 
کار طرح تحول سـالمـت 

، فـقـط ٩۵تا پایان اسفند 
ــن  ــی ــأم ــان ت ــازم در س

هایی که بابت درمان در این سازمان ایـجـاد شـد،  اجتماعی هزینه
های درمان سازمان تأمین اجتماعـی در  معادل دو برابر کل هزینه

پنجاه سال قبل از اجرای این طرح بود[!]" همچنیـن بـر اسـاس 
درصـد بـار  ٧٠گزارش مؤمنی، چون طرح تحول سالمت  "حدود 

گر انداخت، این  های بیمه های خود را بر دوش سازمان مالی هزینه
های حاد مالی روبرو کـرد." بـعـد از ایـجـاد  ها را با بحران سازمان

شرایط بحرانی در سازمان تأمین اجتماعی و آینده بـازنشـسـتـگـی 
تـریـن طـرح  ، روحانی این طرح را "بزرگ٩٨آذرماه  ۶کارگران، روز 

بهداشت و درمان در تـارخ کشـور" 
عنوان کـرد، چـنـدان کـه گـفـت: 

با اجرای برنامه تعدیل ساختاری قـدرت خـریـد 
شدت کاهش یافت و معیشت آنـان  بازنشستگان به

وخامت نـهـاد. یـکـی از شـعـارهـای مـهـم  رو به
های چند ماه اخـیـرشـان  بازنشستگان در اعتراض

در مقابل مجلس در تهران و دیگر شهرها چـنـیـن 
میلیون!". بـا  ٢میلیون، حقوق ما  ٨بود: "خط فقر 

،  ٩٨مـاه  افزایش سه برابری قیمت بنزین در آبـان
درصـدی  ١٧١، از افـزایـش ٩٨ماه  دی ٨ایسنا، 

قیمت گوجه فرنگی فقط در عـرض یـک مـاه و 
افزایش لگام گسیخته قیمت برخی مواد خـوراکـی 

ماه ایلـنـا،  دی ٧دیگر گزارش داد. مطابق گزارش 
ماه سـال جـاری  میانگین نرخ تورم ساالنه در آبان

درصد بود، و "تـورم انـتـظـاری" سـال آیـنـده  ۴١
چنین  درصد" خواهد بود. در یک ۵٠تا  ۴۵"حداقل 

 ١۵دولت بـر افـزایـش  ٩٩شرایطی الیحه بودجه 
درصدی حقوق و مستمری در سال آینده تـأکـیـد 
دارد و نمایندگان مجلس "افزایش حقوق بیـش از 

دانـنـد و بـر  درصد" را "اصـًال شـدنـی" نـمـی ١۵
صورت پلکانی نزولی" تأکیـد  درصد به ١۵"افزایش 

 ٩دارند. در واقع علی الریجانی، رئیس مجـلـس، 
درصدی حقوق بهـتـر  ١۵ماه، گفت: "افزایش  دی

است به صورت پلکانی معـکـوس اجـرا شـود تـا 
عـبـارت  مند شوند." به تر بیشتر بهره قشرهای پایین

درصدی مزد بـرای هـمـه  ١۵دیگر، رژیم افزایش 
مـاه  زحمتکشان را نیز در نظر ندارد. رژیم در آبـان

بــر نــهــادهــا و   جــای بســتــن مــالــیــات ، بــه٩٨
داری انگلی، کسری بـودجـه دولـت را بـا  سرمایه

افزایش قیمت بنزین به زحمتکشان تحمیل کـرد.   ٢ادامه  در صفحه 

 ٣ادامه  در صفحه 



 ٢٨شمارۀ   ١٣٩٨دی  ١۶دوشنبه    ٢ 

طور موقت   به -هدف فریب آنان برای خوشامد کارگران اما به -کارفرمایان
ای از ابهام  تعطیل گردید تا چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال آینده در هاله

  های پایانی سال جاری خورشیدی، موضوع شدن به هفته  قرار گیرد. با نزدیک
شده و خواست   مسئله روز تبدیل  به ٩٩ترمیم و افزایش دستمزدها برای سال 

فوری طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در این مقطع زمانی حساس دانسته 
با نارضایتی اجتماعی ژرف از سیاست  ٩٩شود. مسئلٔه افزایش دستمزدهای  می

دهنده از ابعاد کشتار خونین  های تکان آزادسازی قیمت بنزین و انتشار گزارش
حال حساسیت ویژه  پیوند خورده و هراس رژیم و درعین ٩٨ماه  خیزش آبان

میزان افزایش  ٩٩دنبال دارد. درالیحه بودجه سال  های امنیتی را به ارگان
شوند و مجموع کارکنان دولت تا  دستمزد کارگرانی که مشمول قانون کار می

است. باید توجه داشت که این   درصد درنظر گرفته شده ١۵سقف (حداکثر) 
های   درصدی دستمزد با نرخ واقعی تورم و هزینه ١۵اصطالح افزایش  به

خصوص پس از آزادسازی قیمت بنزین،  آور سبد معیشت کارگران به سرسام
هیچ تناسبی ندارد. اما با وجود این واقعیت، ازسوی دولت و مجلس بارها و 

شود. دراین خصوص خبرگزاری ایلنا در اواسط  بارها برآن تاکید شده و می
دهد که تورم  طی گزارشی نوشت: "همه آمارهای رسمی نشان می ٩٨آذرماه 

درصد است و کارشناسان اقتصادی  ۴٠کاالها و خدمات درحال حاضر بیش از 
با توجه به گرانی دویست درصدی بنزین و اثرات آن بر نرخ کاالها و خدمات، 

کنند که نرخ تورم حداقل دو تا ده درصد افزایش خواهدداشت.  بینی می پیش
برای  ٩٨براساس اطالعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه مهرماه 

است." بنابراین،  درصد] رسیده  ۴٢خانوارهای کشور به چهل و دو درصد [
آمارهای رسمی  فقیه بنا به روشن است که دولت و مجموع رژیم والیت 

گونه  درصدی دستمزدها هیچ ١۵دانند که افزایش  خوبی می خودشان به
تناسبی با واقعیت جاری و نرخ واقعی تورم ندارد. اما پرسش اینجاست که چرا 

فقیه در الیحه بودجه سال آینده بر  باوجود تمام این برآوردها، رژیم والیت 
گمان برای یافتن پاسخی  کند؟ بی درصدی افزایش حقوق تاکید می ١۵میزان 

کنندگان الیحه  های تدوین این پرسش باید معیار و دیدگاه منطقی و دقیق به 
اقتصادی ”از جمله سیاست تحمیل شده “ نظام”های کلی  بودجه و سیاست

های  مانند بودجه ٩٩از سوی ولی فقیه را در نظر داشت. بودجه سال “ مقاومتی
های پیشین در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری تهیه و تنظیم شده و  سال
ها هستند.  ها ازجمله دولت حسن روحانی مجری آن شوند، و دولت می
های حکومت فارغ از  روی، معیار تعیین بودجه که مورد توافق همه جناح ازاین

ها از درآمد ملی بوده و هست، بر محور سیاست  خواهی ها و سهم کشمکش
 ١۵شود. افزایش  چرخد و اجرا می ها می سازی و آزادسازی قیمت خصوصی

درصدی دستمزد دقیقًا در چارچوب این سیاست اقتصادی تعیین شده  که در 
ای برای اعالم و اجرای آزادسازی دستمزد نیز  زمینه حال همچون پیش عین

خوبی دریافت  توان به می ٩٩های بودجه  ها و تبصره هست. با مروری بر ماده
تولید ناخالص داخلی بسیار نامتناسب است. رژیم بدون  ها به که نسبت مالیات

هایی   ویژه کارگران و زحمتکشان، سیاست توجه به منافع اکثریت مردم به
زا دارند و  کند. باید توجه کنیم که درآمدهای بودجه ماهیتی تورم اجرا می زا  تورم

نتیجه اجرایش فقر و فالکت گسترده در کشور است. نگاهی حتی گذرا به 
جویانه امپریالیسم  های مداخله ساختار درآمدها در بودجه که در دوره تحریم

های کوچکی از جامعه  شده است، تنها الیه  آمریکا علیه مردم میهن ما تدوین
طور مستقیم و غیرمستقیم  های دولت به که ثروتمند هستند از خدمات و هزینه

، اختالف درآمد و ثروت ٩٩برند. بانظرداشت ساختار درآمدها در بودجه  سود می
گردد. بنابراین،  تر می های اجتماعی تشدید شده و شکاف طبقاتی ژرف در الیه

آور  درصد افزایش دستمزدها نباید شگفت ١۵فقیه بر میزان  تاکید رژیم والیت 
 ٢١دانسته شود. دراینجا ضرور است اشاره کنیم که روزنامه دنیای اقتصاد، 

بندی  های مثبت سهمیه آذرماه امسال، در مطلبی زیر عنوان؛ "اولین نشانه
اجرای برنامه  پرداخته و با تشویق  ٩٩دفاعی آتشین از الیحه بودجه  بنزین"، به

بندی  نویسد: "سهمیه های نولیبرالی، می ها و دیگر برنامه آزادسازی قیمت
بنزین اولین اثر خود را در فاز این حامل انرژی برجا گذاشت و شاهد رشد 
محسوس حجم عرضه و معامالت بنزین صادراتی در بورس انرژی بودیم... 

 ١٫۵صورت دقیق تنها در سه هفته ابتدایی آذرماه... حجم معامالت نیز  به
درآمدزایی صادراتی   است. این احتمال وجود دارد که حداقل برابر افزایش یافته 

میلیارد تومان  ۵٠٠هزار و  ١ها بیش از  بندی نسبت قبل از سهمیه بنزین به
های مهم معامالت صادراتی بنزین در بورس انرژی  افزایش یابد. ... از ویژگی

همین علت است که بودجه  بودن اطالعات فروش است." دقیقًا به محرمانه 
بر پایه آزادسازی اقتصادی تنظیم شده و مدافعان روش و  ٩٩سال 

های نولیبرالی  سیاست ادامۀ ضرورت تشدید مبارزه و اتحاِد عمل در حرکت 
داری در دفاع  سرمایه

کف به  ٩٩از بودجه 
 آورند. دهان می

درچنین وضعیتی 
مبارزه برای افزایش 
دستمزدها و تعیین 
حداقل دستمزد 
براساس نرخ واقعی 
تورم و سبد معیشت 

های زرد حکومتی در مقام  خانوار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. تشکل
فقیه درخصوص چگونگی افزایش  فرمان رژیم والیت  مجریان گوش به

کوشند  پاشند و می دستمزدها درسال آینده خاک به چشم کارگران می
های شورای عالی کار را یگانه راه نجات معرفی  های کمیته مزد و نشست نشست

های زرد حکومتی اعالم  یکی از اعضای رهبری تشکل ٩٨کنند. در میانه آذرماه 
ها درپی افزایش قیمت بنزین، نشست کمیته  دلیل ثبات نداشتن قیمت کرد که به

بود که تا  گیری پایان یافت. او یادآور شده  مزد شورای عالی کار بدون نتیجه
داریم. برای آنکه این مانورهای فریبکارانه  می ها دست نگه رسیدن به ثبات قیمت

گاهی یابند،  های رژیم والیت  افشا شوند و کارگران از محتوای واقعی برنامه فقیه آ
کنند. آنچه درباره  توجه کردن به تمامی آمارها و برآوردهای رسمی اهمیت پیدا می

دهد که در سال  اشاره یادآور شدیم، نشان می درسطرهای باال به ٩٩الیحه بودجه 
ها هم درکار نخواهد  اصطالح ثبات قیمت آینده تورم افزایش خواهد داشت و به

، خالی از فایده ٩٨آذرماه  ٢۴بود! دراین زمینه اشاره به مطلب روزنامه همدلی، 
های زرد کارگری دیگر بار  وسیلٔه آن عیار ادعاهای رهبران فاسد تشکل نیست تا به

اندرکاران  اذعان دست بود: "درحالی که به آشکار شود. روزنامه همدلی نوشته 
ها ثبات ندارند و هرروز هم بر فشار اقتصادی به اقشار  مسائل کارگری قیمت

شود، اینکه دولت یا شورای عالی کار  فرودست و خصوصًا کارگران افزوده می
ها هستند و بعد درباره افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرند،  منتظر ثبات قیمت

نظر برسد. واقعًا آنها با کدام  دار به حوزه بازار خنده شاید برای هر آشنایی به
توان با  ثبات برسانند [؟]" بر این اساس، می توانند قیمت کاالها را به مکانیسم می

تنها ضرورتی  صراحت یادآوری کرد که مبارزه برای ترمیم و افزایش دستمزدها نه
های اقتصادی ای مهم است که از پیکار با برنامه بدون درنگ است، بلکه وظیفه

تواند جدا باشد. نه کمیته مزد، نه شورای عالی  فقیه نمی اجتماعی رژیم والیت  -
کار، و نه هیچ ارگان و نهاد دیگری با توجه به چارچوب سیاست تعدیل ساختاری 
نخواهد توانست شکاف میان مزد و هزینه در معیشت طبقه کارگر را عادالنه و 

ها و  است که، اجرای سیاست سود نیروی کار برطرف کند. حقیقت این  به
فقیه درهمه  نشدنی راهبرد رژیم والیت  داری جزِء جدا های نولیبرالی سرمایه روش
روی، مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما برای  هاست. ازاین عرصه

حق آنان، از پیکار با  های به افزایش عادالنه دستمزدها و دیگر مطالبه
اجتماعی و روبنای آن یعنی دیکتاتوری مذهبی جدا  -گیری اقتصادی سمت

تواند جدا باشد. جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان برای تأمین  نیست و نمی
شان با پیکار آنان بر ضد استبداد پیوندی دیالکتیکی دارد. در  منافع صنفی

فقیه درگیرند، آثار   ای که طبقه کارگر و زحمتکشان ما با رژیم والیت هرعرصه
های نولیبرالی را می توان مشاهده کرد. آثار  های اجرای سیاست آلودگی
های  گونه ابهامی ناشی از فرمان روشنی و بدون هیچ هایی که به آلودگی
دلیل  هاست. بی داری جهانی در این عرصه شده ازسوی نهادهای سرمایه دیکته

ای هدفمند از سوی مدافعان  های گذشته تهاجم تبلیغاتی نیست که در هفته
جنبش  اقتصاد نولیبرالِی برخوردار از سایٔه مرحمت و حمایت استبداد مذهبی به 

 ٢٧طور نمونه، کانال تلگرامی "اکونومیست فارسی"،  کارگری را شاهد بودیم. به
های اقتصادی رژیم  نژاد که از طراحان برنامه ای از موسی غنی ، مقاله٩٨آذرماه 
نژاد در این مطلب همه آنانی راکه فقر،  فقیه است، منتشر کرد. موسی غنی والیت 

دانند با  های نولیبرالی می ماندگی کشور را نتیجه اجرای برنامه فالکت، و عقب
است: "فروپاشی  باد انتقاد گرفت. در این مقاله ازجمله آمده زبانی تهدیدآمیز به

کمونیسم روسی و آشکار شدن هرچه بیشتر فجایع سوسیالیسم واقعًا موجود... 
شکل سابق بتوان از آن  است که به ایدئولوژی ضد لیبرال را رسواتر از آن کرده 

رو برای ادامه و تقویت ایدئولوژی ضد آزادی قدیمی نیاز به  دفاع کرد... از این
ابداع جدیدی بود و در این میان چه بهتر از توسل به مفهوم مبهم و متناقض 

داند توسط چه کسی و با چه هدفی  درستی نمی نولیبرالیسم که هیچکس به
است. ... اصطالح بنیادگرای بازار... شگرد تبلیغاتی برای تبدیل  شده   برساخته

نژاد و روحانی درحالی  های احمدی نولیبرالیسم به ناسزای سیاسی است. ... دولت
شوند که  های نولیبرالی می متهم به اجرای سیاست

 ٣ادامه  در صفحه هیچکدام حتی یک گام در جهت اقتصاد آزاد 



 ٢٨شمارۀ    ١٣٩٨دی  ١۶دوشنبه    ٣ 

که نوبخت، رئیس سازمـان  هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز" است. درصورتی ٣٠
برنامه و بودجه، از اختصاص صرفًا شش هزار میلیارد تومان بدین منظور خـبـر 

 داده است.
عالوه بر مستمری بازنشستگان، این روزها یورش کارگزاران رژیم در دولـت، 

مانده منابـع مـالـی  مجلس، و خود مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به باقی
عنوان نـمـونـه، بـنـا بـه  کارگران در تأمین اجتماعی نیز شدت گرفته است. به

سـازی  اصـطـالح تـوجـیـه خصـوصـی ایلنا، در ترفندی جدید برای بـه  گزارش
 ١٨گذاری تأمین اجتماعـی (شـسـتـا)، روز  های تولیدی شرکت سرمایه بنگاه

هـایـی کـه در  ، مدیرعامل تأمین اجتماعی گفتـه اسـت: "شـرکـت٩٨آذرماه 
مدیریت آنها نقشی نداریم بازدهی بیشتری دارند." یعنی برای تاراج منابع مالـی 

لیاقتی مدیران رژیم نـیـز اقـرار  کارگران، مدیرعامل تأمین اجتماعی حتا به بی
اصـطـالح  آذرمـاه و در قـالـب بـه ٢٠های ایلنا، روز  کند. مطابق گزارش می
از   هایـی گسـتـرده آور"، یورش های سخت و زیان اندیشی اعضای کارگروه "هم

هدف حذف قوانین بازنشستگی پیش از مـوعـد در  سوی سخنرانان مختلف به
آور" را شاهد بودیم. مثًال مدیرکل تأمین اجتماعی غـرب  مشاغل "سخت و زیان

آور داشـتـه بـاشـیـم چـراکـه  تهران اعالم کرد: "ما دیگر نباید مشاغل زیـان
 گذار بر استانداردسازی محیط کار تأکید دارد."  قانون

های  اندیشی" دیگری با نمایندگان تشکل ، در "نشست هم٩٨آذرماه  ٢٩روز  
ای" در قانون کار خـبـر  های ناشناخته زرد حکومتی، وزیر کار از کشف "ظرفیت

منظور "مـتـرقـی شـدن"  جانبه گرایانه" به صورت "سه داد که نیاز به "اصالح" به
داری" و "واگـذاری" مـنـابـع  دارند. در این نشست و در موضوع "خروج از بنگاه

مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، شریعتمداری خود و دیگر کارگزاران 
فاسد رژیم والیی را "وکالی جامعه کارگری در اداره این امـوال" عـنـوان کـرد. 

مانده منابع مالی کارگران در تأمین  سازی ته تاراج و خصوصی عالوه بر اصرار به
اجتماعی، یورش جدید وزارت کار به حقوق کـارگـران در قـالـب "اصـالحـات 
پارامتریک" قوانین تأمین اجتماعی در جهت افزایش سن بازنشستگی، کاستن 
بیشتر از مستمری بازنشستگان و حذف قوانین بازنشستگی پیش از مـوعـد در 

آور" است. معاون دبیرکل خانه کارگر گـرچـه در یـورش  "مشاغل سخت و زیان
ُدور قبل رژیم به قوانین تأمین اجتماعی در قالب "اصالحات پارامتریک" حامی 

"قـانـون  ٩٨آذرماه  ۴وجود او اخیرًا روز  تمام و کمال کارگزاران رژیم بود، با این
آور" را "همچون میخـی بـر تـابـوت سـازمـان تـأمـیـن    مشاغل سخت و زیان

اجتماعی" خواند. واضح است که در مقطع کنونی حل هرگونه مشـکـل مـالـی 
هزار میلیارد تومـانـی از  ٢۵٠سازمان تأمین اجتماعی به دریافت بدهی کالن 

اندیشـی" اخـیـر، دبـیـر تشـکـل زرد  دولت وابسته است. فردای "نشست هم
حکومتی کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران نـیـز،  بـدون 

هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتـمـاعـی،  ٢۵٠ای به بدهی کالن  اشاره
"حل مشکالت سازمان تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالـی آن" را در "گـرو 
تأمین امنیت شغلی" کارگران عنوان کرد. شکی نیست که تأمین امنیت شغلـی 

های مبارزاتی کارگران قرار گیرد، اما در مـقـطـع  کارگران، باید در رأس خواست
کنونی، نیاز مالی تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان فقط بـا 

هـای زرد  دریافت بدهی دولت ممکن خواهد شد. با افشای رهـبـران تشـکـل
ای متحد برای وصول بدهی دولت، باید به بحران سـازمـان   حکومتی و مبارزه

 تأمین اجتماعی پایان داد.  
 

 ادامۀ منافع کارگران، و "بیمه اجباری" ...

ای بود که شگفتی دنیا را به دنبال داشت  "اجرای طرح تحول سالمت به گونه
اش را به سـازمـان  هزار میلیارد تومان بدهی ٢۵٠خواهد  [!]" رژیم والیی نمی

تأمین اجتماعی بپردازد. رژیم درحالی که با زدن دستبردهایی کالن از طـریـق 
های مختلفـش و  کارگزارانش به منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی در دولت

اجرای طرح "تحول نظام سالمت"ش، سازمان تأمین اجتماعی را به بـحـران 
تواند مستمری بازنشستگان را  مالی کنونی کشانده است. این  سازمان حتا نمی

هزار میلیارد تومان طلـب وزارت  ١٢بپردازد. دولت روحانی روی دریافت حدود 
 ٩٨بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی اصرار دارد. همچنین از اول مهـرمـاه 

شدگان سازمان تأمین اجتمـاعـی و  های خصوصی به بیمه خیلی از بیمارستان
افرادی که "دفترچه بیمه سالمت" را در دست دارند ارائه خدمـت را مـتـوقـف 

اند. در واقع آنچه روی داد همان بود که مدیرکل روابط عمـومـی و امـور  کرده
شدگان صندوق بیمه هـمـگـانـی  الملل سازمان بیمه سالمت گفت: "بیمه بین

 ٢١های دولتی مراجعه کنند" [ایلنـا ،  توانند به بیمارستان سالمت... فقط می
های سـالمـت از  ]. در همین تاریخ  ایلنا گزارش داد: "سهم هزینه٩٨آذرماه، 

درصد رسیده بود". اکنون وزارت بهداشـت  ٣۵٫۶۶... به ٩٧جیب مردم تا آبان 
اندازی طرح بیمه اجباری سالمت" و اسـتـفـاده از وزارت کـار "بـرای  با "راه

هـای  خواهد از دامنه افرادی که هزینه برگزاری آزمون ُوسع [توانایی مالی] می
پرازد، بکاهد." بـا آغـاز اجـرای  درمان آنها را صرفًا در مراکز درمانی دولتی می

، از آخر آذرماه "بیمه سـالمـت ٩٨ماه  آبان ١٣طرح "بیمه سالمت اجباری" در 
هزار نفر از جمعـیـت "سـه  ۶٢با هدایت وزارت بهداشت"، دفترچه بیمه حدود 

کند." سـرانـه  دهک پایینی جامعه" را با "شرط پرداخت سرانه درمان تمدید می
بـایـد  -هزار تومـان" ۵٠تا  ۴٠مبلغی "بین  -درمان هر یک از اعضای خانواده

میلـیـون  ٣نفره باید " ۵عنوان نمونه، خانوار  صورت "ماهانه پرداخت شود". به به
تومان ساالنه به سازمان بیمه سالمت پرداخت کند." مطابق همین گـزارش: 

شود". حتا اخیرًا وزیـر  تری حذف می های بعدی سرانه درمان عده وسیع "در گام
های باالی درمـان بـه  دلیل هزینه بهداشت با گستاخی گفته است: "مردم به

روند و میزان مراجعه به پزشکان در حوزه سرپـایـی  سمت خوددرمانی پیش می
هـا دارو طـلـب  کاهش یافته و مردم با تشـخـیـص خـودشـان از داروخـانـه

 کنند" [!].  می
های کالن طرح "تحول نظام سـالمـت" بـه سـازمـان  بعد از تحمیل هزینه

تأمین اجتماعی و ایجاد شرایط بحرانی در سازمان، مدیرعامل سازمان بـیـمـه 
ماهه برای ثبت نام" در طـرح "پـوشـش  ۶،  از "مهلت ٩٨ماه  دی ۴سالمت، 

اجباری بیمه سالمت" به ایلنا خبر داد. در واقع تجاوز به حقوق زحمتکشان در 
 ٨٠ماه سال جاری، نـوشـت: "بـیـش از  دی ٩رژیم والیی پایانی ندارد. ایلنا، 

سازی شده است؛ برخی خـدمـات کـامـًال  درصد خدمات بهزیستی خصوصی
 اند."  خصوصی شده

 ادامۀ معیشت عادالنه، حق بازنشستگان ...

 ادامۀ ضرورت تشدید مبارزه ...

منظور فرار از پذیرش بار مسئولیت فاجعه فقر،  برنداشتند." ابراز چنین نظراتی به
ماندگی در کشور است. این نظرات نه پایه علمی و نه استحکام  فالکت، و عقب

سازی در دو دولت  ها و خصوصی منطقی دارند. اگر اجرای آزادسازی قیمت
هایی نولیبرالی نیستند پس چه نامی  نژاد و حسن روحانی سیاست احمدی

نژاد و شرکای او در سازمان   ها نهاد، در ثانی، این موسی غنی توان بر آن می
اند که در تمام سالیان گذشته  برنامه و بودجه و نهادهای قدرتمند رژیم

اند و اکنون  نژاد و روحانی را تدوین و تنظیم کرده های احمدی های دولت برنامه
 اند. فقیه برخاسته  دفاع از رژیم والیت پردازی مستقیم و غیرمستقیم به با دروغ

منزله خواستی  شد، مبارزه برای دستمزد عادالنه به همچنان که گفته 
ویژه آزادسازی اقتصادی  اجتماعی به -های اقتصادی درنگ با پیکار با برنامه بی

های پایه  سازی ارتباط مستقیم داشته و دارد. بدون فعالیت سازمان و خصوصی
افزایش واقعی و عادالنه مزد   توان به طبقاتی کارگران، یعنی سندیکاها، نمی

های فوری رزمید و از  یافت. بنابراین، از سویی باید در راه تحقق خواست دست 
دیگرسو بر خواست احیای حقوق سندیکایی تاکید داشت و همزمان با آن با 

ناپذیر دیکتاتوری حاکم را  طور خستگی تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی به
هایی  منزلٔه اولویت ها به چالش طلبید. در اوضاع کنونی انجام این وظیفه به

دهی  تنیده جنبش کارگری و سندیکایی و دستورکار مبارزه است. سازمان درهم
ها، تاکید بر احیای حقوق سندیکایی و استقالل عمل طبقاتی با اتحاِد  اعتراض

ناپذیر مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی  عمل فراگیر، عرصٔه  وظیفه  درنگ
 میهن ما است.
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در شرایـطـی کـه اعـتـراض 
های اقتصادی نـولـیـبـرالـی در  زردها در روزهای شنبه به سیاست جلیقه

سال است که ادامه دارد، سندیکاهای کارگری یکی از  فرانسه بیش از یک
های سراسری فرانسه علـیـه طـرح "اصـالح قـانـون  بزرگترین اعتصاب

بازنشستگی" دولت امانوئل ماکرون را آغاز کردند. این اعتراض سرتاسری 
 ٢۵٠به تعرض به حقوق بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی با شرکت 

رغم اختالف نظرهای مـوجـود  آغاز شد و به ٩٨آذرماه  ١۴هزار نفر در روز 
در بین سندیکاهای کارگری حامی این اعتراض، در ادامه سیزدهمین روز 

هزار نفر در پاریس  ٣۵٠به  -شنبه سیاه" "سه -آذرماه ٢۶آن در   پی در پی
کـرات از گـاز  افزایش یافت. پلیس فرانسه برای مقابله با معـتـرضـان بـه

آور استفاده کرده است. گرچه اعتصاب کارگران قطار، اتـوبـوس، و  اشک
نقل عمومـی در بسـیـاری از شـهـرهـای  و متروهای درون شهری حمل

ها و مـدارس  فرانسه را مختل کرده است، در روزهای اعتصاب که دانشگاه
هـای  فرانسه عمدتًا تعطیل بودند، همراه با کارگـران و کـارمـنـدان بـخـش

مختلف اقـتـصـادی کشـور، وکـال، پـرسـتـاران، پـزشـکـان، داروسـازان، 
 دانشجویان، و معلمان نیز به تظاهرات اعتراضی پیوستند. 

گسیخته هزینه درمان و کاهش دستمـزد و سـهـم بـیـمـه  افزایش لگام
هـای  کارگران در بیش از دو دهه اخیر از عوامل کسری بودجه در صـنـدوق

اند. دولت مـاکـرون بـا اخـراج بـخـشـی از کـارکـنـان  بازنشستگی فرانسه
های بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی و کـاهـش مسـتـمـری  صندوق

بازنشستگان در آینده، قصد دارد کسری بودجه را از جیب زحمتکشان تأمین 
صندوق بازنشستگی مختلف  ۴٢کند. کارگران و زحمتکشان فرانسه با ادغام 

و حذف دستاوردهای تاریخی کارگران فرانسه مخالفت شدیدشان  را اعـالم 
 اند.   کرده

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، حمایت قاطـع و هـمـبـسـتـگـی 
المللی خود را با اعتصاب سـرتـاسـری فـرانسـه، و اتـحـادیـه کـارگـری  بین

کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (ث ژ ت)، بر ضـد دسـتـورالـعـمـل دولـت 
کشـی  مـنـظـور پـایـان دادن بـه بـهـره امانوئل ماکرون و اتحادیه اروپا و به

داری از طبقه کارگر فرانسه اعالم اعتصاب کرد. در ایـن اعـتـصـاب  سرمایه
نـقـل،  و خصـوص حـمـل هایی مهم از اقتصاد کشـور، بـه سراسری، بخش

ها، صنعـت غـذایـی و  تجارت، آموزش، انرژی، خدمات عمومی، پاالیشگاه
سـازی،   آوری و حـمـل زبـالـه، صـنـعـت مـاشـیـن کشاورزی، بخش جمع

 ٢۵های عمومی شرکت داشتند. روز دوشـنـبـه،  نشانان، بنادر و رسانه آتش
آذرماه، دبیرکل فدراسیون جهـانـی سـنـدیـکـاهـای کـارگـری در دیـداری 

ساعته با سفیر فرانسه در آتن، همبستگی و حـمـایـت قـاطـعـانـه ایـن  یک
گـرفـتـن  فدراسیون از مبارزات طبقه کارگر فرانسه را اعالم کـرد و بـازپـس

 درنگ طرح  اصالح قانون بازنشستگی از سوی دولت فرانسه را خواستار شد. بی
ضمن همبستگی و حمایت قاطع از مبارزه برحق زحمتـکـشـان فـرانسـه عـلـیـه 

داری و تأکید روی اهمیت این مبارزه بـرای طـبـقـه کـارگـر  کشی نظام سرمایه بهره
جهانی، ذکر این نکته هم ضروری است که کارگران و زحمتکشات میهن ما نیـز بـا 
مشکالت مشابهی درگیرند. سیاست های ضد مردمی رژیم والیت فقیه و وابستگان 

های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و استثـمـار سـبـعـانـٔه  آن در تاراج اندوخته
اصطالح "آزاد" ایران که قیمت مواد مورد نیاز کارگران تقـریـبـًا  کارگران در اقتصاد به

معادل با بازارهای اروپا آمریکا است، در مجموع شرایط بسـیـار دشـواری را بـرای 
هـزار  ٢۵٠کارگران و زحمتکشان ایرانی ایجاد کرده است.  در حال حاضـر دولـت 

هـزار  ۴٠میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. باوجود بـدهـی  
ای  ها و اجبار آن به گرفتن وام از بانک با بـهـره میلیارد تومانی این سازمان به بانک

یـورو در  ٢٠٠های بازنشستگان که حداکثر  منظور پرداخت مستمری درصدی به ٣٠
پـردازد. رژیـم والیـی در  اش را به تأمین اجتماعی نمـی ماه است، دولت نیت بدهی

اندیشی" برای تحمیل اصـالحـات  اصطالح "کارگاه هم و در به ٩٨هفته سوم آذرماه 
سبعانه "پارامتریک" جهت افزایش سن بازنشستگی و یورش شدیدتر به مسـتـمـری 

ساز خـود را  نـیـز  های دست بازنشستگان، اجازه "طرح نظر" حتا به رهبران تشکل
های ایلنا و ایسنا، با گسترش دامنه اعتصاب سرتـاسـری در  نداد.  بر اساس گزارش

ماه کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (ث ژ ت) مـقـدمـه "تـوقـف  دی ٣فرانسه، روز 
های نفت" فرانسه را فراهم کرد. قدرت کـارگـران  ترین پاالیشگاه فعالیت یکی از مهم

دهی نهفته است. مـانـنـد  و زحمتکشان در جهان، در اتحاد، همبستگی، و سازمان
نشینی واداشت. درس  توان غارتگران رژیم والیی را به عقب طبقه کارگر فرانسه، می

مهم اعتصاب کارگران فرانسه تا کنون، اتحاِد عمل گسترده در جنبش سندیکایی بـا 
کارگـیـری مـؤثـر  منظور تأمین حقوق زحمتکشان، و به وجود تنوع نظر، ایستادگی به

 سالح  اعتصاب  است.

پیروز باد مبارزه 
 کارگران فرانسه!

های اعتصاب  درس
کارگران فرانسه و 

مبارزه کارگران ایران 
 فقیه با رژیم والیت 


