
 
که پرستاران برای مهار ویـروس  درحالی

کرونا در خط مقدم مبارزه با ایـن ویـروس 
کار مشغـول هسـتـنـد، رژیـم  فداکارانه به

فقیه و کـارگـزارانـش کـمـاکـان از   والیت
حـق آنـان شـانـه  های بـه برآوردن مطالبه

خصوص تشکل ضدکارگری خانه کـارگـر و شـوراهـای  ساز رژیم (به های دست کنند. رهبران تشکل خالی می
منظور گـرم کـردن تـنـور  فقیه سه هفته قبل از انتخابات نمایشی مجلس و به اسالمی کار) در حمایت از ولی 

ماه، معاون دبیرکل خانه کارگـر  بهمن ٢۵های فراوانی کردند. مثًال، روز  انتخابات بسیار فعال بودند و سخنرانی
ماه، بر دستیابی به تـغـیـیـر از  بهمن ٢۶چینی" دانست، و روز  "تشویق به شرکت نکردن در انتخابات" را "توطئه

طریق صندوق انتخابات و نه "از کف خیابان" تأکید کرد. با این وجود، کارگران همانند دیگر مردم بـا شـرکـت 
های تبلیغاتی نامزدهـای  نکردن در انتخابات نشان دادند که چنین تبلیغاتی دیگر خریداری ندارد. یکی از قول

های پرستـاران  سازی حقوق بازنشستگان، رسیدگی به خواست نمایندگی از سوی خانه کارگر عالوه بر همسان
ویـژه  بدیل زحمتکشان بخش بهداشت و درمـان کشـور بـه بود. اینک باتوجه به شیوع ویروس کرونا نقش بی

شـان، بـا  حـق هـای بـه نشـدن خـواسـت گر شده است. پرستاران با وجود تأمیـن  ازپیش جلوه پرستاران بیش
کنند. فراموش نکنیم که اجرای برنامه تعدیـل  منظور مهار ویروس کرونا تالش می فشانی در کنار مردم به جان

 ساختاری اثرهایی مخرب بر قدرت خرید و امنیت شغلی پرستاران داشته است.
سازی در سه دهه اخیر تیشه به ریشه امنیت شغلی و معیشت پرستـاران و دیـگـر  در شرایطی که خصوصی

کنند که اخـیـرًا  های زرد حکومتی تنور انتخابات رژیمی را گرم کرده و می زحمتکشان کشور زده است، تشکل
کـردن  سوی اجـرایـی  سازی درمان کارگران را به  سپاری درمان تأمین اجتماعی"، خصوصی نیز با طرح "برون

سـپـاری درمـان زده شـده"  برد. بر اساس گفته محجوب، دبیرکل خانه کارگر، "استارت اجرای برون پیش می
، نیز ٩٨ماه  بهمن ٢٩شدگان پول دریافت کنند." خبرگزاری ایلنا،  خواهند "از همه بیمه گفتٔه او می است و بنا به

اصـطـالح  از آغاز "مزایدٔه امالک" سازمان تأمین اجتماعی از سـوی رژیـم ضـد مـردمـی در راسـتـای بـه
 سازی" خبر داد. "شفاف

زدایـی در  سازی و مقـررات با اجرای سیاست تعدیل ساختاری نولیبرالی در سه دهه اخیر و تشدید خصوصی
های مختلف قـرارداد کـاری،  های اخیر، رژیم والیی عالوه بر استثمار سبعانۀ پرستاران، با تحمیل مدل سال

کشی حداکـثـری از  معیشت و امنیت شغلی آنان را در معرض تهدید مداوم و روزانه قرار داده است. برای بهره
های اعتراضی زحمتکشان، تمـام  زحمتکشان و تضمین بقای نظام، عالوه بر سرکوب فعاالن صنفی و حرکت

هـای صـنـفـی  گیـری تشـکـل دستگاه حاکمه رژیم والیی به جلوگیری از شکل

های  های پایانی هرسال نشست  در هفته
عالی کار" برای تعیین میزان حداقل  "شورای

شود. به روال  دستمزد کارگران برگزار می
ها  موازات برگزاری این نشست معمول، به

های زرد حکومتی نیز  دولت و تشکل
هیاهوی تبلیغاتی هدفمندی پیرامون 

اندازند  راه می گرایی" به جانبه اصطالح "سه به
و در زمینٔه تحمیل نظرشان دربارٔه حداقل 

پردازند.  دستمزد کارگران به جوسازی می
عالی کار  ای شورای های دوره امسال نشست

برای تعیین میزان حداقل دستمزد کارگرانی 
گردد  که قانون کار شامل حال آنان می

رویدادها ازجمله   ای از تحت تأثیر مجموعه
دو رویداد مهم قرار داشت. رویداد نخست، 

ای جدید از برنامه آزادسازی  اجرای مرحله
اقتصادی بود که با گرانی بنزین کلید خورد 

های اقالم مورد   اش جهش قیمت که نتیجه
ماه بود.  نیاز مردم و خیزش مردمی آبان

رویداد دوم، مقدمات برگزاری انتخابات 
فرمایشی مجلس شورا بود که طی آن مردم 
میهن ما با مشارکت نکردن در آن، سیاست 
ولی فقیه را در این مورد با ناکامی و شکست 

 روبرو کردند.
تر  عبارت دقیق پس از گرانی بنزین یا به
ها، چگونگی  مرحله جدید آزادسازی قیمت

محاسبه سبد 
معیشت برای 

  ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢، ٣٠شمارۀ 

د! و د  ور  ه  ان   کار
بیانیه حزب تودٔه ایران: سالمت و امنیِت شغلی کارگران و 

 زحمتکشان در مقابله با ویروس کرونا تامین باید گردد!

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! 

سخنی درباره پیوند دادن 
مبارزه برای افزایش عادالنٔه 

دستمزد با مبارزه برای 
 احیای حقوق سندیکایی

 ٣ادامه  در صفحه 

رفـت بـا شـیـوع  گونه که انتـظـار مـی همان
ویروس کرونا در کشـور سـالمـت کـارگـران و 
زحمتکشان نیز امنیت شغلی آنان بـه چـالشـی 
جدی تبدیل شده است. رژیم والیت فقیه ناتوان 
از مدیریت و مقابله با شیوع این ویروس کشنده، 

اثر، سطحی، و بیشتـر  هایی کم تا کنون به اقدام
تبلیغاتی، بسنده کـرده اسـت. در ایـن مـیـان 

هــا کــارگــر و  ســالمــت و زنــدگــی مــیــلــیــون
شان در معرض تهدیدی جدی قـرار  های خانواده

گرفته است. چندی پـیـش نـمـایـنـده قـم در 
مجـلـس، در سـخـنـانـی یـادآور شـده بـود: 

حاضر پرستاران لباس مناسب قرنطیـنـه  "درحال
ندارند و با ترس و دلهره به بیـمـاران رسـیـدگـی 

کنند." خبرهای ضـد و نـقـیـض در مـورد  می
گستـرش ایـن ویـروس و انـجـام نـگـرفـتـن 

هایی ضروری مـانـنـد تـدارک بـیـمـارسـتـان یـا  اقدام
هایی  تخصصی با امکانات و تجهیزات الزم  بیمارستان

های مردم  برای مقابله با این ویروس کشنده، بر نگرانی
ویژه زحمتکشان افزوده است. همچنین بـا انـتـشـار  به

خبر افزایش قربانیان ویروس کرونا، رانندگان اتوبوس با 
نگرانی از شـیـوع کـرونـا 

 ٢ادامه  در صفحه 

 ٣ادامه  در صفحه 

پیامد برنامه تعدیل 
ساختاری بر امنیت 
 شغلی پرستاران



 ٣٠شمارۀ   ١٣٩٨اسفند  ١٢دوشنبه    ٢ 

به بحثی حاد تبدیل گردید و اعضای "کمیته مزد"  ١٣٩٩تعیین دستمزد سال 
های این کمیته،  موقع جلسه عالی کار با انتقاد از تشکیل نشدن به شورای

ها بر سبد معاش خانوارهای  هدف فریب کارگران، بر تأثیر افزایش قیمت به
ای،  باره بحث مزد منطقه یک کارگری به مانور پرداختند و در آن مقطع زمانی به
ویژه از سوی کارفرمایان و با  مزد صنفی، و مزد بر اساس سن و جغرافیا به

هایی و سپس بازتاب دادن  حمایت دولت پیش کشیده شد. طرح چنین بحث
فقیه  ها در درجه اول جزو راهبرد رژیم والیت  ها در رسانه گستردٔه آن

فقیه و هر سه  درخصوص چگونگی تعیین دستمزد بوده و هست. رژیم والیت 
عالی کار (نمایندگان کارگران [نوع زردش]، نمایندگان  ضلع شورای

شده از  ای حساب های تبلیغاتی  برداری کارفرمایان، و نمایندگان دولت) با بهره
کوشند چگونگی و نیز درجه واکنش طبقه  اند و می ها کوشیده گونه بحث این

اجرا گذاشتن سیاست آزادسازی مزد را سنجیده  کارگر و زحمتکشان در برابر به
ها  گونه سیاست برای اجرایی شدن این -زعم خودشان به -و فضایی مناسب

فراهم آورند. این ترفند دقیقًا با مانور بر تعیین سبد معاش ارتباط تنگاتنگ 
شده این نوع مانورها  داشت و باید این نکته را نیز بیفزاییم که، زاویه کمتر دیده

های زرد حکومتی و "حمایت" این  اصطالح "استوار نشان دادن" تشکل به
های زرد  عالی کار بوده است. تشکل ها از مطالبٔه کارگران در شورای تشکل

های تعیین حداقل دستمزد با دولت و کارفرمایان  حکومتی در تمامی مرحله
 دهند.  همسویی نشان داده و می

های زرد  پرواضح است که مقصود ما سیاست و راهبرد غالب تشکل
ها تأثیری  ها در آن حکومتی است که برخورد یا گفتار این یا آن عضو این تشکل

نداشته و نخواهد داشت. همچنان که اشاره شد، هدف این بود که با هیاهوی 
های  های زرد حکومتی (مانند: خانٔه کارگر، انجمن ای هدفمند تشکل تبلیغاتی

هایی با ماهیتی  دروغ تشکل صنفی کارگری، و شوراهای اسالمی کار) به
دلیل انتخابات  صنفی و در تقابل با کارفرمایان معرفی گردند. این راهبرد به

وتاب خانه کارگر برای گرم کردن  های پر تب اسفندماه و فعالیت ٢مجلس در 
تنور انتخابات با مصوبه هیئت دولت درخصوص ساماندهی به قراردادهای 

ای نظیر آن،  های زرد حکومتی موقت تکمیل شد. خانه کارگر و تمامی تشکل
مصوبٔه هیئت دولت درخصوص ساماندهی قراردادهای موقت را در آستانه 

وسیله بتوانند کارگران  کردند تا بدین  انتخابات نمایشی یک دستاورد معرفی می
فقیه و مشارکت  های رأی بیاورند. شکست سنگین ولی  پای صندوق را به 

های  های مردم ازجمله کارگران میهن ما خود این سیاست نکردن توده
هایی نظیر خانه کارگر و سران  فریبکارانه را ناکام گذاشت و ماهیت تشکل

 ٢ازپیش آشکار کرد. در انتخابات فرمایشی مجلس در  فاسدش را بیش
عالی شوراهای اسالمی کار  اسفندماه، با آنکه خانه کارگر در همراهی با کانون

منظور گرم کردن تنور  شان به های صنفی و با همه توان عالی انجمن و کانون
آمیزی خوردند و حتی  انتخابات پا به میدان گذاشته بودند، اما شکست افتضاح

نامزدهای خانه کارگر و متحدانش برای نمایندگی مجلس از تهران نتوانستند 
های نوین در  بندی به مجلس راه پیدا کنند. با توجه به صحنه سیاسی و صف

کشور باید منتظر بود که چه نقش جدیدی برای خانه کارگر در چهارچوب 
زمان با نزدیک شدن به موعد  فقیه تعیین خواهند کرد.  هم راهبرد رژیم والیت

های  ناگهان تشکل عالی کار، به های پایانی شورای انتخابات مجلس و نشست
قانون کار در  ٧مادٔه  ١نامٔه اجرایی تبصره  زرد حکومتی اعالم کردند که آیین

نامٔه  تصویب رسید. اندک زمانی پس از اعالم تصویب آیین هیئت دولت به
دار خانه  اجرایی یاد شده، نوبت به کارزار انتخابات مجلس و تبلیغات جهت

کارگر رسید. حسن صادقی، از رهبران فاسد خانه کارگر، یک هفته مانده به 
زمان انتخابات فرمایشی مجلس، خواستار حضور گسترده کارگران در این 

ماه، گزارش داد: "رئیس اتحادیٔه  بهمن ٢۶انتخابات شده بود. خبرگزاری ایلنا، 
پیشکسوتان جامعٔه کارگری با اشاره به مشکالت جامعه کارگری گفت، ما برای 
حل این مشکالت دو راه داریم، یکی از راه صندوق و انتخابات است که کم 
مخاطره و پرمنفعت است و دیگری از راه خیابان و اردوکشی که پرمخاطره و 

زمان با آن،  سود کمی دارد. ... نگاه شما نباید به خارج از مرزها باشد." هم
پردازی  وظیفٔه محوله به دروغ علیرضا محجوب، دبیرکل خانٔه کارگر، نیز بنا به

شرکت در انتخابات فراخواند. او اعالم کرد: "نگاه  دست یازید و کارگران را به
جلسات تعیین مزد است. ... خبر خوشی که این روزها  تمام اقشار جامعه به

شاهد آن بودیم، این بود که قراردادهای موقت پس از چهار سال دائم 
خواهدشد که این قدم بزرگی در بحث امنیت شغلی است." مسئول خانٔه کارگر 

درصد  ۵٢طور علنی اعالم کرد: " شرق تهران پا را از این هم فراتر نهاد و به
دهند... براین اساس  های آنها تشکیل می جمعیت کشور را کارگران و خانواده

هایمان  جمهور انتخاب کند... ما باید داشته تواند رییس جامعه کارگری حتی می

را حفظ کنیم، یعنی  ادامۀ  سخنی درباره پیوند دادن   ...
نمایندگان کارگری 
که اکنون در 
مجلس هستند 
مجددًا به مجلس 
بفرستیم، اگر در 
مجلس نماینده 

باشیم خیلی  نداشته
چیزها را ازدست 

دهیم، قوانین  می
ضد کارگری 

فریبانه و مضحک در آن مقطع  کنند. ... " از این گونه تبلیغات عوام تصویب می
طور که در سطرهای پیشین اشاره کردیم،  فراوانی رواج داشت. همان زمانی به

این توصیٔه خانٔه کارگر با "نه" قاطع مردم و طبقٔه کارگر روبرو شد و حتی علیرضا 
 محجوب، عنصر فاسد و ضدکارگری رژیم، نتوانست به مجلس راه یابد.

موازات نشست  ها که به گیری هرروی، تمام این رخدادها و موضع به
ها و اصوًال به  این جلسه ازپیش به  گرفت و بیش عالی کار شکل می شورای

 -ویژه دستیابی به دستمزدی عادالنه به -چگونگی تأمین منافع کارگران
بخشید. درحقیقت، رویدادهای منتهی به انتخابات   محتوایی سیاسی می

اسفند و مسائل مرتبط با حقوق کارگران و زحمتکشان،  ٢فرمایشی مجلس در 
 -های صنفی نشان دادند که مبارزه برای افزایش دستمزد صرفًا در دایره فعالیت

ها بر  های سیاسی و اثر آن تواند محدود شود. در این زمینه به تحول رفاهی نمی
دیگر،  عبارت مبارزات صنفی و سندیکایی باید دقت و توجه الزم را داشت. به

خواست طبقه کارگر برای افزایش عادالنه دستمزد در این مقطع زمانی، با سیر 
شک از مضمون  تحول و آرایش قوا در صحنه سیاسی ارتباط مستقیم داشته و بی

سیاسی نیز برخوردار است. اما این مضمون سیاسی و پیوند ظریف میان 
های صنفی و روندهای سیاسی چیست؟ و اصوًال نقطٔه  پیوند مبارزه برای  مطالبه
های فوری و حقوق سندیکایی با پیکار همگانی بر ضد دیکتاتوری  خواست

های دمکراتیک در کجاست؟ ما  خاطر دستیابی به عدالت اجتماعی و آزادی به
بارها در ارزیابی جنبش اعتراضی طبقه کارگر بر این نکتٔه محوری و عمده تأکید 

رفاهی ازجمله افزایش عادالنه  -های صنفی ایم که دستیابی به مطالبه ورزیده
دستمزد و تأمین امنیت شغلی، ضرورت دارد که جنبش سندیکایی زحمتکشان 

اجتماعی رژیم والیت  -های اقتصادی اش را بر تقابل و مخالفت با برنامه مبارزه
های  توان هشیارانه و منطبق با ظرفیت فقیه متمرکز کند. تنها از این رهگذر می 

 جنبش از منافع طبقه کارگر و زحمتکشان دفاع کرد. 
تواند با روندها و  موضوع افزایش دستمزد و تقویت قدرت خرید کارگران نمی

ارتباط دانسته شود. فراموش نکنیم که در جلسه  های صحنه سیاسی بی تحول
پایان رسید، سرانجام نمایندگان  "کمیته مزد" که همین چند روز پیش به

های زرد حکومتی (در لباس نمایندگان کارگران) در ادامه یافتن سیاست  تشکل
مبلغ  -سو و هماهنگ با کارفرمایان و دولت هم -گرایانه" اصطالح "تقلیل به

هزار تومان تعیین کردند. این  ٩۴٠میلیون و  ۴نهایی سبد معیشت خانوار را 
تصمیم گواهی روشن بر این واقعیت است که، بدون سطحی معین از 

های اصلی موردنظر  های سندیکایی، خواست دهی و فعالیت آزاد سازمان سازمان
طبقه کارگر و زحمتکشان انجام نخواهد پذیرفت. پیوند ظریف و ارگانیک میان 

های صنفی با رویدادهای سیاسی را باید درنظر گرفت و در مبارزه  این خواست
عالی کار (با توجه به ترکیبش که هیچ  کار بست. در سالیان اخیر، شورای به

ای واقعی از طبقه کارگر در آن نیست) قدرت آن را نداشته است که  نماینده
دستمزدها را مطابق منافع زحمتکشان تعیین و تصویب کند. این نکتٔه کلیدی 
خود از اهمیت احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی 

 کند.  طبقاتی حکایت می
تا مادامی که فعالیت سندیکاهای کارگری از سوی حکومت جمهوری اسالمی 

رفاهی زحمتکشان چشم -توان به تأمین حقوق صنفی شود، نمی سرکوب می
جانبه و با استفاده  امید داشت. برای احیای حقوق سندیکایی نیز مبارزه باید همه

ها صورت گیرد. احیای حقوق سندیکایی از روندهای صحنه  از همه امکان
ای که میان  این دلیل باید پیوند منطقی سیاسی جدا و منفک از آن نیست. به

درستی دید، محاسبه کرد، و در مبارزٔه  های مختلف مبارزه وجود دارد را به عرصه
کار بست. امروزه با توجه به صحنه سیاسی بغرنج و سیر شتابان  روزمره به

های  ازپیش و با تمام توان در راه احیای سازمان رویدادهای کشور باید بیش
تر  زمان، در راه پیوند مستحکم سندیکایی برپایٔه صحیح طبقاتی مبارزه کرد، و هم

 سندیکایی با پیکار همگانی ضد دیکتاتوری تالش ورزید.                          -جنبش کارگری
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اند. کنترل هیئت مـرکـزی نـظـارت و  داشته  مستقل زحمتکشان توجهی ویژه
یعنی نهاد مسئول تعییـن صـالحـیـت  -تحمیل اعضای مورد نظر به این نهاد
وسیلٔه دولت و وزارت بـهـداشـت،  به -کاندیداهای انتخاباتی تشکل پرستاران

سازمان نظام پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت کشـور، و 
دادستانی کل کشور، مانع دخالت پرستاران در تعیین دسـتـمـزد، مـنـافـع، و 

ماه خبرگزاری ایلنا، "حتی نـام  بهمن ٢شود. مطابق گزارش  شان می سرنوشت
انتخاب پرستاران در ترکیب نهادی که صالحیت کـانـدیـداهـای  یک نماینده به

اکـنـون بـا  شـود." هـم کند، دیده نمی انتخاباتی تشکل پرستاران را بررسی می
شده از سوی نهادهای امپریالیستـی صـنـدوق  اجرای برنامه اقتصادی دیکته 

های تـولـیـد و  سازی تمامی عرصه المللی پول و بانک جهانی و خصوصی بین
تـریـن  خدمات، رژیم والیی پرستاران و نیروی کار ایران را بـه یـکـی از ارزان

 نیروهای کار در جهان تبدیل کرده است.
کشـی از  های چندین بار زیر خط فقر، تنهـا طـریـقـه بـهـره پرداخت حقوق

ها تأخیر، و ثـبـت  کاری، و کارانه با ماه پرستاران نیست. پرداخت حقوق، اضافه
شـود  درصد بسیاری از خدماتی که توسط پرستاران انجام مـی ١٠٠تا  ۵٠بین "
 -هایی باال برای بیماران با در بر داشتن هزینه -حساب پزشکان" متخصص به
های دیگر نقض حقوق پرستاران در رژیم والیی اسـت، چـنـدان کـه بـنـا  راه
تا  ٣٠٠ایلنا "دریافتی یک پزشک گاهی به باالی  ٩٨شهریورماه  ٢۴گزارش  به

 ٩٨مـاه  بـهـمـن ٢٩میلیون تومان رسیده است"، و  باز بر اساس گزارش  ٨٠٠
صد [تومان] از منابع مـلـی  ایلنا بخشی از پزشکان "تا مرز یک میلیارد و هشت

، ٩٨مـاه  بهـمـن ٢۶که همین خبرگزاری،  گیرند." درحالی  پرکیس (کارانه) می
های دانشگاه علوم پزشکی ارومـیـه  گزارش داده بود که، پرستاران بیمارستان

کـاری  و یـک مـورد اضـافـه ٩۶"از پرداخت یک مورد کارانه مربوط به بهمن 
خبر دادند." پرستاران دانشگاه علوم پزشکی ارومـیـه در  ٩٨مربوط به شهریور 

کاری طلب داشتند". این پرستاران گـفـتـنـد:  مورد کارانه و اضافه ١٧"مجموع 
"مبالغی که تحت عنوان کارانه به پرستاران پرداخت شده در مواردی با کاهـش 

با افت ارزش ریالی این مبـالـغ  ٩۶که نسبت به سال  مواجه بوده است؛ درحالی
های ایلنا، روزهای دوم و پنجـم  اند." مطابق گزارش ارزش کمتری نیز پیداکرده

، جمعی از پرستاران "نسبت به رویکردهای مخالفـت بـا اجـرای ٩٨اسفندماه 
ها و شیفت شب و تعطیالت" اعـتـراض  کاری وری در اضافه قانون ارتقای بهره

خدمت در "صف مقدم مبارزه بـا کـرونـا"، اجـرای سـه  کردند. آنان با اشاره به
گذاری خدمات پرسـتـاری"،  هاست بر زمین مانده یعنی: "تعرفه قانونی که سال

منزلٔه  وری" را به آور و درنهایت، قانون ارتقای بهره "قانون مشاغل سخت و زیان
 های پرستاران عنوان کردند. ترین خواست مهم

سـال  ١٣که بعد از گذشت -گذاری خدمات پرستاری در رابطه با قانون تعرفه
، جمعی از پـرسـتـاران ٩٨ماه  بهمن ٢٧روز  -شود از تصویب آن هنوز اجرا نمی
گذاری خدمات پرسـتـاری بـه روال سـیـزده سـال  اعالم کردند: "سهم تعرفه

نـیـز  ٩٩هزار میلیارد" تومانی وزارت بهداشت برای سال  ٨۵گذشته" از بودجه "
های مهم پرستاران، "حذف نظام پرداخـتـی  "هیچ" است. یکی دیگر از خواست

قاصدک" و "طرح پرداختی مبتنی بر عملکرد است."  قبل از تصویب و اجـرای 
شد، امـا از  کاری و کارانه "نهایتًا با یک ماه تأخیر پرداخت می این طرح، اضافه

 ١۴ماه، یک سال یا حتی  ٩زمان اجرای این طرح"، پرستاران مجبور هستند "
ماه، گزارش داد: "هشتاد درصد پرستارهـا در  بهمن ٣ماه منتظر بمانند." ایلنا، 

شش ماه اول کارشان خشونت کالمی و سی درصد خشونت فیزیکی را تجربـه 
 کنند." می

کشی از آنـان،  در راستای تهدید بیشتر امنیت شغلی پرستاران و تشدید بهره
"از تـدویـن  ٩٨مـاه  آبان ١٢هزار" پرستار بیکار، ایلنا،  ٢٠رغم وجود حدود " به

نامه جذب پرستار جویای کار اتباع بیگانه" توسط مـعـاون  نویس اولیه آیین پیش
آذرمـاه  ٧پرستاری وزارت بهداشت گزارش داد. همچنین جمعی از پرستاران، 

هـا و  سازی خدمات اورژانس بیمـارسـتـان هایی دربارٔه خصوصی ، از زمزمه٩٨
، ٩٨مـاه  بهمن ٢٠خدمات اورژانسی خبر دادند. جمعی از پرستاران هم در روز 

شـان را از  هایی مبنی بر جذب نیروی پرستاری" خبر دادند و نگرانی از "زمزمه
جذب نیرو به "صورت قرارداد شرکتی" اعالم کردند. مبارزٔه پرستاران بـخـشـی 

 -ناپذیر از مبارزٔه جنبش سندیکایی زحمتکشان ما برای تأمین منافع صنفی جدا
 رفاهی است. باید قاطعانه از این مبارزه حمایت کرد.

 ادامۀ سالمت و امنیِت شغلی کارگران ...

میان آوردند. رانندگان زحمتکش اعالم کردند: "باید امکانات ایمنـی  سخن به
های شهرهای مختلف ازجمله تهران بایـد  در اختیارمان قرار دهند. شهرداری

چـه در بـخـش  -کننده دراختیار رانـنـدگـان ماسک، دستکش و ضدعفونی
تـریـن  قرار دهنـد؛ ایـن مسـئـلـه، مـهـم -عمومی و چه در بخش خصوصی

 ی رانندگان است." مطالبه
ای بر حق و بسیار جدی است، زیـرا بسـیـاری از کـارگـران و  این مطالبه

شـان بـا وسـایـل  هـای زحمتکشان مجبورند برای امرار معاش خود و خانواده
این بیـمـاری  نقلیه عمومی کار کنند، یعنی کارهایی که هر آن در خطر ابتال به

دهد. همچنین کارگران پارس جنوبی، خواستار برقراری امکانـات  قرارشان می
پیشگیرانه در عسلویه و کنگان شدند و گفتند: عسلویه کلونی کـارگـری و در 

های سامسونگ الکترونیکـس و  معرض خطر است. برخی از کارگران شرکت
منزلٔه اقدامی احتیاطی در خانه ماندند تا از شیوع بـیـشـتـر  هیوندای موتور به

اسفندمـاه در  ۶تاریخ  ویروس کرونا جلوگیری کنند. بنا بر گزارش درج شده به
خبرگزاری ایلنا، "نگرانی کارگران صنایع، نساجی و خودروسازی جدی اسـت. 

کـنـنـده اسـت. کـارگـران  مـراتـب نـگـران ... وضعیت کارگران غیررسمی بـه
ای، مشـاغـل  ها، مشـاغـل زیـرپـلـه های کوچک زیر ده نفر، فروشگاه کارگاه

 خانگی و غیررسمی، در معرض بیشترین خطر قرار دارند."
کاهش قدرت خرید و سقوط سطح زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان فکری 
و یدی میهن ما طی سالیان اخیر سبب شده است که امکان دسترسی کامـل 

موقع به خدمات پزشکی، درمانی، و بهداشتی برای آنان میسـر نـبـاشـد.  و به
گـیـر کـرونـا، خـواسـت کـارگـران و  روی، اکنون با شیوع ویروس همه ازاین

زحمتکشان دسترسی به امکانات پیشگیرانه و درمانی برای حفظ سالمتـی و 
نیز تضمین امنیت شغلی را خواستارند. حزب ما حفظ سالمتی زحمتکشـان و 

ای مهم،  بار ویروس کرونا را وظیفه های آنان در مقابله با خطر هالکت خانواده
ای را بـر  حال مسئولیت عمل به چنین وظیفه فوری، و خطیر دانسته و درعین

ویژه وزارت کار و دیگر دوایر مرتبـط بـا  عهده حکومت جمهوری اسالمی و به
داند. حزب توده ایران خواهان تأمین سـالمـت جسـمـی و روحـی و  آن می

همچنین امنیت شغلی طبقه کارگر در وضعیت خطـیـر کـنـونـی اسـت. مـا 
 شرح زیر را خواهانیم:  هایی فوری به اقدام
طـور  تر و بـه ـ کلیٔه امکانات و وسایل پیشگیری و درمان باید هرچه سریع ١

 رایگان دراختیار کارگران و زحمتکشان قرار بگیرد؛
هـا  ـ در زمان تعطیلی موقت واحدهای صنعتی، خدماتی، تولیدی، کارگاه ٢

دلیل شیوع ویروس کرونـا، دسـتـمـزد  و دوایر خصوصی و دولتی و مدارس به
طورکامل پرداخت گردد و این پرداخت  کارگران، کارمندان، و فرهنگیان باید به

 وپرورش، و دیگر دوایر، تضمین شود؛ از سوی وزارت کار، وزارت آموزش
بهانٔه شـیـوع ویـروس  ها به ها و کارگاه ـ باید از اخراج کارگران در کارخانه ٣

 هر شکل و بدون استثنا جلوگیری گردد؛ کرونا به
شهری  ونقل درون های خدماتی و حمل ـ دستمزد و درآمد کارگران بخش ۴

آهن و مترو، مهمانـداران  شهری، رانندگان اتوبوس، لوکوموتیورانان راه و برون
دلیل شیوع ویـروس  ها به قطارها و هواپیماها، در دوره تعطیلی و توقف فعالیت

 کرونا باید تأمین و تضمین شود؛
عنوان مدافعان خط مقدم مقابلـه  ـ پرستاران و کارکنان بخش بهداشت به ۵

با ویروس کرونا و حفظ سالمتی مردم، در دوره خدمت برای مهار ویروس باید 
العاده نظیر پرداخت  عالوه بر دستمزد و مزایای شرایط عادی، از مزایای فوق

کاری دوبله، افزایش زمان مرخصی با حقوق، پرداخت مبلغ تشـویـقـی  اضافه
مند شـونـد. پـرداخـت ایـن  کاری و نظایر آن بهره عالوه بر دستمزد و اضافه

 باید قانونًا تضمین گردد؛ العاده طی مدت زمان شیوع کرونا می مزایای فوق
های آنان تحت حمـایـت کـامـل  ـ با اقدامی فوری کودکان کار و خانواده ۶

سیستم پیشگیری و درمان رایگان در مقابله با ویروس کرونا قرار بگیرند و در 
مقام کودک سالمتی آنان تضمین شود. با اقدامی ضـربـتـی، کـار کـودکـان 

ویژه در زمان شیوع ویروس ممنوع و خـوراک و مسـکـن آنـان در کـنـار  به
 شان تأمین گردد؛ های خانواده
ـ امنیت شغلی طبقه کارگر و همه زحمتکشان فکری و یدی باید در هـر  ٧

 شرایطی تأمین شود.
 حزب تودٔه ایران

 ٩٨اسفندماه  ٧

 ادامۀ پیامد برنامه تعدیل ساختاری ...
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مصاحبٔه روزنامه "عصر ما" با 
 -"اورت ویــن بــیــکــووه

هـای کـارگـری آلـمـان  سویدرسکی"، دبیر کنفدراسیون اتحـادیـه
"ازآنجاکه دستمزدها کافی نیست، سه میلیون کارگر مجبورند در کـنـار شـغـل 
اصلی خود یک کار جنبی دیگری نیز انجام بدهند تا بتواننـد از پـس هـزیـنـۀ 

 شکل انفجاری درآمده است. " زندگی بربیایند. کاهش دستمزدها به
باره و در ارتباط با چگونگی ممانعت از کاهش دسـتـمـزدهـا،  عصر ما در این 

ای را بـا اورت  همین منظور مصاحبـه واکنش سندیکاها را جویا شده است. به
های کارگری آلـمـان، (د  سویدرسکی، دبیر کنفدراسیون اتحادیه -وین بیکووه

 گ ب) انجام داده است.
"بنگاه ارزیابی کار" به اداره کار و از آن طریق به کـنـفـدراسـیـون عصر ما:  

های کارگری آلمان در بخش مونسترالند عالمت خطر را در رابـطـه بـا  اتحادیه
ای در ایـن مـورد بـرای  صدا درآورده است. چه نکته پایین بودن دستمزدها به

 داراد؟  های کارگری آلمان اهمیت ویژه کنفدراسیون اتحادیه
هـای  ما در کنفدراسیـون اتـحـادیـهسویدرسکی:   -اورت وین بیکووه

طـور مـثـال، در  ای انجـام دادیـم. بـه کارگری آلمان نیز در این زمینه ارزیابی
نـفـری کـه  هر پنج    کنند، متأسفانه به نفر کار می ٧٩٢هزار و  ٨ای که  منطقه

شـود. دسـتـمـزد  کنند، دستمزد پایینی پرداخت مـی وقت کار می  شکل تمام به
یورو در ماه. در این ارزیـابـی مـهـم مـا بـه  ٢٢٠٠تر از  پایین یعنی درآمدی کم

آور  این است که باید شوربختانـه بـگـویـم  تبعیض جنسیتی پی بردیم  و تعجب
 دهند. درصد این کارگران را زنان کارگر تشکیل می ٧٠بیش از 

وقت هم که درواقع بخشی بزرگ از اقـتـصـاد را  در مشاغل پارهعصر ما:  
هـای  نظر شـمـا چـه اقـدام شود. به شود، دستمزد پایین پرداخت می شامل می
 وقت انجام داد؟ ای را باید در مخالفت با مشاغل پاره ضروری

کـه بـا دقـت بـه  شـمـا وقـتـیسـویـدرسـکـی:  -اورت وین بیکووه
اندازید، مـتـوجـه عـدم  های بازار کار نظر می های اجتماعی و سیاست سیاست

وقت  توانیم جایگزینی در مقابل مشاغل پاره شوید. ما زمانی می تعادلی در آن می
ها را کامًال از میان برداریم. کارهای موقـت  و مشاغل سخت ارائه بدهیم که آن

 باید کامًال برچیده و قراردادها دائم شوند.
هایی با پرداخت دسـتـمـزد  وقت یا ایجاد بخش طرح مشاغل پارهعصر ما:  

بود که از سوی دو حـزب  (Hrtz4)پایین درواقع هدف قانون معروف به "هارتز" 
اجرا درآمد. طرح یادشده چـه  ها و سبزها به دمکرات حاکم وقت، یعنی سوسیال

 دنبال داشت؟   پیامد ناگواری را به
این تصمیم، تصمیمی بـود خـاص، سویدرسکی:  -اورت وین بیکووه

تر، یک زن شـاغـل  عبارت ساده دردآور، و کشنده که در آن زمان گرفته شد. به
وقفه، امروز از حق  وپنج سال کار مستمر و بی تواند پس از چهل در فروشگاه می

دلـیـل  یورو در ماه برخوردار شود، اما بـه ٧۴٩ای ناخالص به میزان  بازنشستگی
هزینه بـکـنـد.  تواند درخواست کمک پایین بودن این میزان از بازنشستگی، می

وقفه و مستمر را انجام داده باشـد  وپنج سال کار بی ولی چنین کارگری که چهل
مثًال، باید آن زمانی را که صرف تـربـیـت فـرزنـدان و  وجود ندارد. ضمن اینکه 

تر گفته باشیـم، در آن  حساب بیاوریم. دقیق کارهای خانه کرده است را هم به

تعویق انداختند و عمًال زحـمـتـکـشـان  زمان و با آن تصمیم کل معضل را سی سال به
موردنظر را به فقر دوران سالمندی پرتاب کردند. این زحمتکشان نه با مـیـل و رغـبـت 

 روند.  هزینه می بلکه با شرمندگی به اداره رفاه اجتماعی برای دریافت کمک
گاه هستنـد و  آیا اساسًا سندیکاهای کارگری آلمان نسبت بهعصر ما:   این معضل آ

ها که دستمزدی پـایـیـن  راهکاری برای به عقب راندن و یا از میان برداشتن این بخش
 اند؟ کنند درنظر گرفته پرداخت می

اگر منظورتان از این پرسش این است که آیا سویدرسکی:   -اورت وین بیکووه
اند؟ باید بگویم، از نـظـر تـاریـخـی، بـلـه.  سندیکاها در آن زمان مرتکب اشتباه شده

دمکرات آلـمـان  سندیکاهای آلمان ارتباطی خیلی تنگاتنگ و نزدیک با حزب سوسیال
اند ولی به اعتقاد من در این فاصله بسیاری در این مورد  تجدیدنظـر کـرده و از  داشته

های منطبق با منافع کارگران را باید در  اند. سندیکاها سیاست سیاست قبلی انتقاد کرده
تواند یک معنی داشته باشـد،  پیش ببرند. راهکار سندیکاهای ما فقط می شان به فعالیت

سـیـاسـتـی کـه   و آن هم مخالفت و اعتراض به افزایش سن بازنشستگی، اعتراض به
دانـد. ایـن  سالگی اجرا شـدنـی مـی ۶٧الزمۀ برخورداری از حق بازنشستگی را با سن 

کـنـد و قـبـل از  سیاست، زحمتکشان بازنشسته را به دوران فقر سالمندی پرتاب مـی
 فرسا پاک شود. هرچیز باید بازار کار از مشاغل سخت و طاقت

هایی را که بر دوش صندوق بازنشستگی تحمیل شده اسـت  بـایـد  همچنین هزینه
های غیر مرتبط با صندوق بازنشستگی  سود کارگران تغییر داد. به این دلیل که هزینه به

مانند: مزایای دوران بارداری و پس از زایمان، خدمات پیشگیری و سالمتـی و دیـگـر 
خدمات از حساب این صندوق و با این استدالل که پولی در اختیار نـداریـم، پـرداخـت 

شود. این استدالل کامًال نادرست است، زیرا بودجه تسلیحات دو درصـد افـزایـش  می
جای هزینه کردن برای تولیـد یـا خـریـد تسـلـیـحـات  یافته است. دولت این پول را به

ای کامـل در  نظر من بازسازی حساب صندوق بازنشستگی واریز کند. به  توانست به می
بـنـدی  ای بر اساس طـبـقـه ارتباط با سیاست بازنشستگی انجام باید و همچنین برنامه

کار، بسیار سخت   ساز یا یک کارگر کاشی مشاغل نیز دنبال شود. برای یک کارگر سقف
سالگی کار کند. ما باید از طرف سندیکاهـا   ۶٧و عمًال غیرممکن خواهد بود که تا سن 

ای  قراردادهای دیگری تنظیم کنیم. بنابراین، تا آنجا که ممکن است بـایـد بـازسـازی
 اقتصادی انجام و عملی شود.  -های اجتماعی گذاری کامل در بازار کار و سیاست

ما این روزها شاهدیم که در فرانسه چگونه سندیکاها با حمـایـت وسـیـع عصر ما:  
ریـزی  های دولت که برای کاهش خدمات بازنشستگـی بـرنـامـه مردم در برابر سیاست

کنند. چرا سندیکاهای آلمان از قـدرت خـودشـان  شده است، ایستادگی و مقاومت می
 اندازند؟   کار نمی های ریاضتی به شان را علیه سیاست کنند و نیروی استفاده نمی

این پـرسـش  تر به شود بیشتر و ژرف حتی میسویدرسکی:   -اورت وین بیکووه
دانستـم کـه مـثـًال  پرداخت. من باید صادقانه اعتراف کنم که تا چند روز پیش نیز نمی

کنند و هزینه تمام این مبارزه  کارگران فرانسوی در اعتصاب، پول اعتصاب دریافت نمی
هایی بسیار اندک برخوردارند و  پردازند. آنان از حمایت و مقاومت را از جیب خودشان می

تواند الگویی برای سندیکاهای آلمان در راسـتـای ارتـقـا  از این منظر، مبارزه آنان می
گاهی طبقاتی و رشد مبارزاتی طبقه کارگر آلمان باشد.   سطح آ

های سندیکایی شدت و اهمیت بیشتری بـدهـیـم،  همین منظور ما باید به آموزش به
اند. در  دست فراموشی سپرده شده هایی که در سندیکاها کاهش پیدا کرده یا به آموزش
گاه قد علم کند، طبقه کارگری که از طرف سـازمـان  پایان، به نظر من طبقه کارگر باید آ
 پیش هموار کند. ای طبقاتی راهش را به ای نیرومند در مبارزه سندیکای

مـاه  ترجمه از:"عصر ما"، روزنامه حزب کمونیست آلمان (د.ک.پ)، یازدهم بـهـمـن 
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کارگران با سیاست 
کاهش سطح دستمزدها 

 کنند! مبارزه می


