
چون دیگر زحمتکشان  روز جهانی کارگر درحالی فرارسیده است که طبقٌه کارگر و زحمتکشان ایران هم
داری باوضعیِت بسیار دشوار روبرو  جهان تحت تاثیر ویروس کرونا و ناکارآمدی سرشتی نظام سودجوی سرمایه

میلیارد تن از نیروی کار  ٢٫٧المللی کار شیوع کرونا بربیش از  هستند. مطابق آخرین برآوردهای سازمان بین
میلیون نفر  ١٩۵جهان تاثیر مخرب باقی گذارده، سبب بیکاری گسترده و کاهش ساعت کاری بیش از 

تاکنون بوده که نتیجٌه آن ٌافت سطح زندگی و فقر در چهارگوشٌه گیتی است. درمیهن ما نیز افزایش بیکاری، 
صنعتی و خدماتی، کاهش سطح دستمزدها، عدم رعایت اصول بهداشت  –رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی 

 –های ضدملی اقتصادی  های گسترده براثر سیاست های کار، رشد ناامنی شغلی و اخراج و ایمنی درمحیط
جویانٌه امپریالیسم آمریکا در مجموع  های مداخله اجتماعی حکومت جمهوری اسالمی درپیوند با تحریم

است. شیوع کرونا  کننده و دریک کالم ناگوار برای کارگران و زحمتکشان پدید آورده شدت نگران اوضاعی به
است. دراین  همراه با ادامٌه اجرای برنامٌه تعدیل ساختاری ازهمین ابتدای سال پیامدهای خودرا آشکار ساخته

زمینه علی ربیعی معاون اسبق وزارت اطالعات و سخنگوی دولت با اشاره به وضعیِت کشور اعتراف 
رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، وضعیِت  ٩٨است: "این وضعیت در اقتصاد ایران که سال  کرده
طور مستقیم  میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به ٣٫٣تری ایجاد خواهدکرد. درحال حاضر نزدیک به  سخت

 ۴اند.  میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقِف فعالیت شده ١٫۵اند. بیش از  در معرِض آسیب قرار گرفته
میلیون شاغل رسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت، کاهش دستمزد و اخراج هستند. بیش از 

ای که بالفاصله با شیوع  رسته ١٠کارند و آثار اولیه بیکاری در  میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به ١٢
افتد،  درصدی رشد اقتصادی اتفاق می ٠٫۴ماه اول کاهش  ٣بیماری دچار تعطیلی شدند، هویداست. در 

دهد  طور فزاینده افزایش دهد. مطالعات نشان می تواند میزان بیکاری را به درصورت تداوم، آثار ثانویٌه آن می
های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی  ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه

ای از برآوردهای رسمی حکومتی است  ) این فشرده١٣٩٩فروردین ماه  ٢٣پذیر نیست." (ایران آنالین،  امکان
های صحنٌه سیاسی و نزاع و  ها در پیوند با تحول توان از البالی آن ژرفای بحران را دید. این واقعیت که می

های خطیری فراروی جنبش کارگری و  های قدرت در حکومت وظایف و مسئولیت ها و کانون کشمکِش جناح
رغم تداوم  دهد. علی ها و جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما قرار می حرکت

   ١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٨، ٣٢شمارۀ 

د! و د  ور  ه  ان   کار

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! 

 به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
ها و راهکارهای جنبش  های سیاسی، چالش تحول

 سندیکایی در مرحلٌه کنونی –کارگری 

 ٢ادامه  در صفحه 

! ی کار ھا ه، روز  ٔه اول ماه  ه   و

ترین رویدادها و مبارزات  نظری به عمده
سندیکایی در سالی که  -جنبش کارگری

 ۴گذشت!                                                  ص 
 واگذاری شستا: درآمدزایی دولت با

 ۶غارت دارایی زحمتکشان                    ص 
 رشد نرخ بیکاری، و معضل 

 ٧بیمٔه بیکاری کارگران         ص                         
٧شود   ص چرا منافع پرستاران تأمین نمی 
 بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای

 ٨ صکارگری                                                  



 ٣٢شمارۀ   ١٣٩٩اردیبهشت  ٨دوشنبه    ٢ 

بحران با توجه به چنین وضعیتی وخیم شاهد ادامٌه برنامٌه آزادسازی اقتصادی 
ای، الیحٌه بودجه سال کنونی،  هستیم. شعار "جهش تولید" توسط خامنه

چگونگی تعیین و اعالِم میزان حداقل دستمزد کارگران و حراج شستا اثبات 
کند که آنچه برای سران و مسئوالن حکومتی فاقد ارزش بوده و هست  می

ویژه تهیدستان شهر و روستا و پیشاپیِش  زندگی و سرنوشِت مردم میهن ما به
لحاظ رشد  همه طبقه کارگر و زحمتکشان است. سالی که پشِت سرگذاشتیم به

های  ها و تجربه و گسترِش جنبش اعتراضی زحمتکشان حاوی درس
گرانبهایی برای مبارزٌه امروز جنبش کارگری و سندیکایی کشور است. درتمام 
طول سال گذشته با ژرفش بحران اقتصادی و سپس خیزش مردمی آبان ماه، 
جنبش کارگری در حد توان و امکاناِت موجود کوشید بنیٌه خودرا تقویت کرده و 

ها و  های کارگر در سطح کارگاه تر با توده با بازسازی بدنه و ارتباِط گسترده
ها میزان تاثیرگذاری بر صحنٌه سیاسی را افزایش دهد. دراین عرصه   کارخانه

جنبش اعتراضی کارگران در طرح و پیشبرد خواست ها و شعارهای مطالباتی 
خود  تا حد معینی با موفقیت هایی رو به رو بوده است. مبارزه برای تامین 

ویژه دستمزِد عادالنه، لغو قراردادهای موقت و تامیِن  های فوری به مطالبه
امنیِت شغلی در مقایسه با سالیان گذشته در مجموع با رشد روبرو بود. گرچه 

گاهی طبقاتی  بسیاری از خواسته های زحمتکشان کماکان تحقق نیافته، اما آ
ها و طرح احیای  های کارگر و حضور آنها در اعتراض شمار بیشتری از توده

حقوق سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل قابل توجه و امیدوارکننده 
 گردد. ارزیابی می
های  های کارگران و پیوند آن با مبارزه علیه استبداد مذهبی و برنامه خواسته
 اجتماعی –اقتصادی 

مبارزاِت چندسال گذشته این واقعیت را برای کارگران پیشرو، 
های کارگر  های راستین و همچنین شمار بیشتری از توده سندیکالیست

های آنی و آتی  است که برای دستیابی به حقوق و مطالبه اثبات رسانده به
ویژه افزایش عادالنٌه دستمزدها و تامین امنیت شغلی بدون پیکار و  به

گاهانه و سازمان اجتماعی حکومت  –های اقتصادی  یافته با برنامه مخالفت آ
پذیر نخواهدبود. خواسِت افزایش دستمزد مطابق  جمهوری اسالمی امکان

سبِد معاش و نرخ واقعی تورم در چارچوب ادامٌه اجرای برنامٌه تعدیل ساختاری 
با محوریِت آزادسازی اقتصادی باتوجه به توازِن قوای کنونی میسر و 

فاصلٌه اندکی پس از اعالم حداقل  پذیر نبوده و نیست. امسال به تحقق
ازسوی دیوان محاسبات انتشار یافت.  ٩٧دستمزد، گزارِش تفریغ بودجٌه سال

ای از تخلف، چپاول و دستبرد به درآمدهای ملی و منابع  این گزارش سیاهه
 ٢۴١دهد. مطابق این گزارش رسمی: " روشنی نشان می مالی همگانی را به

اند."  میلیون تومان گرفته ۵٠های باالی  حقوق ٩٧مدیر دولتی در سال 
بود: "دراین گزارش موارد آنقدر  فروردین ماه دراین باره نوشته ٢٧روزنامٌه شرق 

زیاد و بیشمار است که بیشتر نشاندهنده یک ساختار غیرشفاف و حیف و میل 
میلیارد دالر از ارزهای  ۴٫٨منابع عمومی است تا تخلِف یکسری از افراد. 

میلیون دالر ارز  ٧٠٠میلیارد و  ٢ازای وارداِت کاال نداشته،  دولتی ما به
تومانی برای وارداِت کاالهای غیراساسی . . . اختصاص  ٢٠٠چهارهزار و 

هزار  ١۴ها و  سازی است. یازده هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی یافته
زیستی   های محیط های اجرایی برای اجرای پروژه میلیارد تومانی که دستگاه

اند، بدون اینکه حتی یک پروژه روی زمین تعریف شود . . . به گفتٌه  گرفته
 ۵٠های باالی  عادل آذر دیوان محاسبات مسئولیِت رصد دریافِت حقوق

میلیون تومان را دارد و قوانینی مانند قانون خدماِت کشوری، قانون حداقل 
شود  است، موجب می شده ها داده  حقوق و اختیاراتی که به هیات مدیرٌه بانک

میلیون تومانی هم دریافت کنند."  ۵٠حقوق  ٩٩تا افرادی در سال 
موضعگیری حسن روحانی در قبال این گزارش و سپس مانور فریبکارانٌه 

ها و  خواهی جناح ابراهیم رئیسی با ژسِت مخالفت با فساد همگی گویای سهم
کشمکِش محورهای قدرت در مقطع زمانی حساِس سیاسی کشور است. نباید 

هیچ وجه فریب مانورهای ابراهیم رئیسی، سپاه پاسداران در خصوص  به
مبارزه با فساد را خورد. همین مدیران دولتی و خصوصی که نمایندگان آنها در 

عنوان نمایندگان دولت و کارفرما حضور دارند  های شورای عالی کار به نشست
گرایی را در شورای  همواره مانع افزایش عادالنٌه دستمزدها شده و سه جانبه
اند. امسال چه کسانی  عالی کار به یک نمایش سالیانٌه مشمئزکننده بدل کرده
های فاسد و امنیتی  بامدیریِت محمد شریعتمداری وزیر کار که خود از چهره

زمان به تهدید کارگران  را تصویب کرده و هم ٩٩حکومت است حداقل دستمزِد  ها و راهکارهای ... های سیاسی، چالش ادامۀ تحول
داری ایران نیستند که در  های انگلی سرمایه پرداختند؟! آیا آنها نمایندگان الیحه

شدت فاسِد حکومت به چپاول ثروت ملی و دزدی از سفره  ساختار پوسیده و به
تر اینکه درسال جاری باتوجه به شیوع  باشند؟ نکته مهم کارگران مشغول می

های وطنی یعنی طراحان و مدافعان  کرونا و ژرفش بحران اقتصادی نولیبرال
اند.  برنامه تعدیل ساختاری آشکارتر از پیش شمشیر را علیه کارگران از رو بسته

داری پس از  های نولیبرالی سرمایه چاک نسخه سعید لیالز یکی از مدافعان سینه
فروردین ماه  ٢٣در مصاحبه با روزنامه شرق  ٩٩اعالم میزان حداقل مزد سال 

خطاب به کارگران اعالم کرد: "دستمزد را امنیتی نکنید". او دراین مصاحبه 
است . . . کیک  درصد افزایش پیدا کرده ٣٢٫۵گوید: "میزان مزد امسال  می

است. دراین  درصد کوچک شده ١٢اقتصاد ایران در دو سال گذشته بیش از 
وضعیت [دولت] منابع تامین پرداخِت دستمزد بیشتر ازاین را ازکجا بیاورد؟ . . . 

کنم . . . انتظارم از اضالع سه جانبه  من از مصوبٌه سال جاری دستمزد دفاع می
این بود که حفظ امنیت و ثبات ایران را اولویِت خود قراردهند . . . نه اینکه این 
مصوبه را سیاسی کنیم و سعی کنیم از آن جنبش کارگری امنیتی بسازیم . . . 

ویژه وزارت کار باید  نظرم دیگر اضالع روابِط کار [بخوان کارفرما و دولت] به به
دربارٌه این موضوع هشدار دهند." محتوی این سخنان روشن است، یعنی 

رفاهی  –حق صنفی  اعتراض و دعوت به اعتصاب برای تامین یک خواسِت به
این مصوبٌه ضدکارگری که در حقیقت  گیرد. به اخالل در امنیِت کشور لقب می

کاهش سطح مزد و سرکوِب مزدی است باید حراج اموال کارگران برای جبراِن 
تر و درک  کسری بودجه و درآمدزایی دولت را نیز افزود تا دورنمای روشن

های آنی و آتی  تری از موضوع حیاتی و مهم رابطه میان مبارزه برای مطالبه دقیق
های اقتصادی و روبنای سیاسی  کارگران و زحمتکشان با پیکار علیه برنامه

توان با آنچه مورد اشاره قرارگرفت  این ترتیب می دست آورد. به استبدادی را به
و حراج شستا مضمون شعار جهش تولید موردنظر  ٩٩ویژه مصوبٌه مزدی  به
فقیه را دید و تشخیص داد. دراین شرایط تشدید مبارزه، اتحادعمل فراگیر و  ولی

 آید. شمار می تاکید بر احیای حقوق سندیکایی یک وظیفه مهم به
 اهمیِت تقویت بنیٌه جنبش کارگری و سندیکایی

اجتماعی و استبداد  –های اقتصادی  هنگامی که از لزوم مخالفت با برنامه
میان  های زحمتکشان سخن به مذهبی و پیوند آن با پیکار برای تامیِن مطالبه

توانیم براهمیِت تقویِت جنبش سندیکایی و حرکاِت سندیکایی  آوریم، نمی می
موجود و کوشش خستگی ناپذیر در راه ارتقاء آن پافشاری نکنیم. تامین 

رفاهی طبقه کارگر و همٌه زحمتکشان فکری و یدی کشور  –های صنفی  خواسته
های پایٌه طبقاتی یعنی سندیکاهای مستقل کارگری  درگرو فعالیِت آزادانٌه سازمان

ترین  ای ترین و توده است. علِت آن نیز روشن است، جنبش سندیکایی گسترده
رفاهی   –آید که اساسًا شامل مبارزاِت اقتصادی  شمار می بخش جنبش کارگری به

طبقه کارگر و زحمتکشان است. جنبش سندیکایی، جنبشی قایم به ذات است 
ترین سازمان متشکِل  ای های وسیع زحمتکشان توده که از لحاظ تماس با توده
شود. جنبش سندیکایی همٌه کارگران و زحمتکشان را  کارگران محسوب می
های عقیدتی، سیاسی، مذهبی، مسلکی و نژادی دربر  صرفنظر از تفاوت

کند. منشور جهانی حقوق سندیکایی  گیرد و از حقوق صنفی آنها دفاع می می
 ٩٨و  ٨٧های  نامه مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله

سازمان جهانی کار محتوی، استقالل عمل و آزادی فعالیِت سندیکایی و حقوق 
است. گرچه درهر دو  آور کرده ها الزام بنیادین کار را مشخص و برای تمامی دولت

فقیه  گرای والیت حکومت استبدادی یعنی رژیم تبهکار سلطنتی و حکومت واپس
این حقوق اولیه با سرکوِب خونین و نیرنگ ازطبقه کارگر ایران سلب 

های  است. بنابراین لزوم احیای حقوق سندیکایی و برپایی سازمان گردیده
های مبارزات کارگران میهن ما بوده و هست. نباید  مستقل سندیکایی از اولویت

فراموش کنیم در سندیکاها مسایل مربوط به جمع کارگران و آنچه کلیٌه آنها را 
های پایٌه  آورد، مطرح است و این ویژگی و سرشِت سازمان دور هم گرد می به

طبقاتی کارگران یعنی تشکل سندیکایی است. در سندیکاها کارگران و 
گاهی که نسبت به وضع خود دریک جامعٌه  زحمتکشان صرفنظر از درجٌه آ

شوند.  هدف دفاع از حقوق اقتصادی و رفاهی متشکل می طبقاتی دارند، به
طرف و  کنیم جنبش سندیکایی در صحنٌه سیاسی هرگز بی درعین حال تاکید می

طور  منفعل نبوده و از جانبداری طبقاتی برخوردار است. جنبش سندیکایی به
ها اعم از کارخانه، اداره و موسسٌه  کلی برتشکیل سندیکاهای پایه در کارگاه

ای و سازمان سراسری در  ای، رشته های حرفه دولتی یا خصوصی و تشکل
ها  مقیاس کشور استوار است. بنابه همه این ویژگی

 ٣ادامه  در صفحه تواند و باید همٌه زحمتکشان را از  چنین تشکلی می
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صنفی و اتحادعمل فراگیر در صدر وظایِف جنبش کارگری و سندیکایی قرار 
های  افکنانٌه ارگان های تفرقه گیرد. باید بر موانع ذهنی غلبه کرد، سیاست می

های زرد  امنیتی را همراه با مانورهای فریبکارانٌه رهبران و گردانندگان تشکل
حکومتی ناکام گذاشت. رمز کامیابی ما اتحاد ماست. حزب ما براساس مشی 

 –کند، اختالفاِت سیاسی  اصولی و انقالبی خود اعالم کرده و بازهم می
ناپذیر در راه تامیِن وحدِت  عقیدتی موجود میان زحمتکشان هرگز مانعی غلبه

تواند  های مشترک نبوده و نمی منظور نیل به هدف عمل و وحدِت سندیکایی به
باشد. حزب توده ایران برآن بوده و هست که برای دستیابی به وحدت و 
اتحادعمل فراگیر در مبارزه صنفی و جنبش سندیکایی  باید با دوری از هرگونه 

های  گرایی به کاِر پیگیر، صبورانه و هدفمند در میان توده روی و فرقه دنباله
 کارگر پرداخت. 

گاهی طبقاتی  در مسئلٌه تامیِن وحدِت صف های جنبش سندیکایی رشِد آ
تواند جایگزین  های کارگر اهمیت اساسی دارد. هیچ تشکل دیگری نمی توده

تشکل سندیکایی در مبارزٌه صنفی زحمتکشان باشد. حزب ما باردیگر براین 
کند وجود یک سازمان سندیکایی نیرومند، مردمی و متشکل  نکته تاکید می
روی همٌه کارگران و زحمتکشان در شهر و روستا باز باشد، یک  که درهایش به
 ضرورت است. 

در مرحلٌه حساس کنونی برای مقابله و مبارزه با استبداد حاکم و طرِد رژیم 
تقویِت خود پرداخته و  فقیه جنبش کارگری و سندیکایی باید ازهر نظر به والیت

های صحنٌه سیاسی در راستای پیوند با  آمادگی ایفای نقِش موثر در تحول
 باشد. های امپریالیسم داشته جنبش سراسری ضددیکتاتوری و مداخله

 

های  یک از تشکل سطح کارگاه گرفته تا مقیاِس تمام کشور دربر بگیرد. هیچ
های زرد حکومتی از محتوی مورد اشاره،  ساخته و پرداخته حکومت، تشکل

سندیکایی برخوردار نیستند. نکته دیگر  –برده و سرشِت طبقاتی  های نام ویژگی
های زرد حکومتی باید بر سرشِت ضدسندیکایی و  اینکه در برخورد با تشکل

ها  ضدکارگری آنها پای فشرد و آنرا افشا کرد. درعین اینکه درهمین تشکل
های  های کارگر یا افراِد منفردی را یافت که از سیاست ای از توده توان بدنه می

کنند.  های آن مخالفت می ها فاصله گرفته و با سیاست رسمی این تشکل
ها یکی نیست و همواره  حساِب بدنه با رهبری فاسد و سخنگویان این تشکل

های زرد حکومتی را افشا و منزوی ساخته و میان  باید کوشید رهبری تشکل
سندیکایی فاصله ایجاد  –سود منافع جنبش کارگری  بدنه با این گردانندگان به

های مهم و حیاتی تشکِل صنفی  کرده و شکاف پدید آورد. یکی از جنبه
های عاِم دمکراتیک یعنی  زحمتکشان، نیاز مبرِم طبقه کارگر به تامیِن خواسته

ها مانند آزادی بیان،  ها و دیگر آزادی ها، حزب تامیِن آزادی فعالیِت انجمن
اندیشه، قلم، مطبوعات و اجتماعات است. حزب توده ایران براین اعتقاد 

های  یافته توده راسخ بوده و هست که فقط و فقط نیروی متشکل و سازمان
سوِد حق حاکمیِت ملی، استقالل  های بنیادین به میلیونی ضامِن تحقق تحول

های دمکراتیِک فردی و اجتماعی  ملی، عدالِت اجتماعی و حقوق و آزادی
گاهی و توانایی سازمان عالوه میزاِن تشکل است. به های  یابی، درجٌه آ

دمکراتیک  –سندیکایی در مبارزه با استبداِد مذهبی برای گذار به مرحلٌه ملی 
 واجِد اهمیِت درجٌه اول است. 

موضوعی  یابی به این روزها بحث درباره اشکال اعتراض و چگونگی سازمان
است. ما بارها بر استفاده از  داغ و البته مهم برای جنبش سندیکایی بدل شده

ایم. تجربٌه مبارزاِت کارگران  ها و امکانات تاکید داشته ها، شکاف همه روزنه
میهن ما و همچنین کارگران دیگر نقاط جهان نیز موید این واقعیت است. اما 

گرایی و  واقعیت دیگری که همواره باید درنظر گرفت، دوری از هرگونه محفل
محدودشدن در فضای مجازی است. وظیفٌه مقدم و غیرقابل انکار همٌه 

های کارگر  های راستین فعالیت در میان توده فعاالن کارگری و سندیکالیست
توان از امکانات و وسایل  هاست. دراین زمینه می ها و کارخانه در سطح کارگاه

مختلف ازجمله فضای مجازی بادقت و مهارت بهره برد، اما فعالیت در 
یابی کارگران و زحمتکشان گردد.  تواند جایگزین تشکل فضای مجازی نمی

یابی در سطح  های کارگر با استفاده ازهمٌه امکانات و تشکل ارتباط با توده
ها یعنی احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل که بتواند از منافع  ها و کارخانه کارگاه

آنی و آتی اقتصادی زحمتکشان دفاع کند، وظیفٌه اصلی و غیرقابل 
زنی  ها از اتهام باشیم دربحث یاد داشته آید. همچنین به شمار می پوشی به چشم

های  داوری پرهیز کرده و هرگونه بحث را درخدمِت وحدِت صف و پیش
 جنبش سندیکایی قراردهیم. 

ظاهر "رادیکال" که از سوی محافل معین و گاه  های به ای از اقدام پاره
کوشند در سطح  هایی که این محافل می پذیرد و بحث ناشناخته صورت می

افکنانه و مغایر با  بخش، تفرقه شدت زیان جنبش سندیکایی رواج دهند به
های  های امنیتی با پوشش اصل وحدت در مبارزات سندیکایی است. ارگان

کوشند جنبش کارگری و سندیکایی را با ایجاِد  گوناگون کوشیده و می
های زودهنگام یا نابهنگام مهار و کنترل کنند و  های انحرافی و اقدام بحث

ها در زمینه وظیفه  مانع از خروج جنبش کارگری از حالت تدافعی شوند. بحث
 –و برنامه سندیکاهای کارگری باید با هدف  تقویِت بنیٌه جنبش کارگری 

های  سندیکایی، برای ارائه راهکار صحیح و موثر به منظور تامیِن منافع توده
 فقیه سازمان یابی شود. کارگر و مقابله با رژیم والیت

 
های صحنه سیاسی، ضرورِت تشدید مبارزه و ارتقاء  تحول

 سطح سازماندهی و همبستگی
های گوناگون  ها و زاویه ها، مختصات، چالش حزب ما در بررسی ویژگی

مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی در سالیان گذشته همواره بر اهمیِت 
سمِت خروج  چون و چرای ارتقاء سطح سازماندهی، همبستگی و حرکِت به بی

های  است. این مهم باتوجه به دورنمای تحول از حالِت تدافعی تاکید داشته
سیاسی کشور در سال جاری از اهمیِت دوچندان برخوردار است. خشم و 
نارضایتی مردم ازسویی و ژرفِش بحران ازدیگر سو مجموعًا اوضاعی را پدید 
آورده که تشدید مبارزه همراه با استقالل عمل طبقاتی، تلفیق کار سیاسی و 

 ها و راهکارهای ... های سیاسی، چالش ادامۀ تحول

 ادامۀ چرا منافع پرستاران  ...

جانبه" در رابـطـه بـا "ابـالغ  های همه ای به روحانی از "تبعیض پرستار در نامه
درصدی حقوق" کارکنان دولت و اجرا نشدن مصوبـات مـجـلـس  ۵٠افزایش 

 انتقاد کرد. 
بر اساس این نامه، پرستاران استخدام رسـمـی، پـیـمـانـی، قـراردادی، و 

نـوع  ۴پرستار با "شغلی با ماهیت کامًال یکسان و مشـابـه...  ۴شرکتی، یعنی 
اصطالح "افـزایـش  توجه از به دریافتی" مختلف داشتند. در حین کاهش قابل

آمیـز بـه سـه گـروه اول، بـرای  درصدی" و ارائه مبالغ مختلف و تبعیض ۵٠
های اخیر، پرستـاران  نیروهای شرکتی "هیچ افزایشی لحاظ نشده" بود. در ماه

گذاری خـدمـات پـرسـتـاری"، حـذف  منظور اجرای قانون "تعرفه کشورمان به
سـاعـتـه"، و دریـافـت  ١٠٠هـای  روزه، شرکتی و "استخدام ٨٩قراردادهای 

انـد. روز اول  پـیـش بـرده شـان را بـه کاری، مبارزه های کارانه و اضافه معوقه
ای حـذف مـوانـع اسـتـخـدام  ، پرستاران گیالن در بیـانـیـه٩٩ماه  اردیبهشت

 پرستاران را خواستار شدند. 
هدف ایجاد تفرقه بین زحمتکشان، در اجرای "طـرح تـحـول  رژیم والیی به

ای در پرداخت کارانه پزشکان و پـرسـتـاران  نظام سالمت" به تبعیض گسترده
دامن زد. نامه سرگشاده تعداد کثیری از پزشکان و حمایت و همبستگی آنان با 

 پرستاران، به رشد مبارزه زحمتکشان کمک خواهد کرد.
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به ثمن بخس واگذار  ١٣٩۴تپه در سال  مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت
سازی مـجـتـمـع شـدت  شد و مشکالت کارگران هم از مقطع این خصوصی

میلـیـارد  ۶پرداخت  بیشتری یافت. مالکان جدید این مجتمع عظیم را با پیش
هـای  تـنـهـا قسـط تپه نـه تومان خریداری کردند. مالکان جدید نیشکر هفت

قیمت  باقیمانده را پرداخت نکردند، بلکه "ارزی را که بابت گسترش مجتمع به
عـنـوان  فروش رساندند و سه سال بعد به دولتی دریافت کردند، در بازار آزاد به

نـفـر از رانـنـدگـان  ٨٠تحت پیگرد قرار گرفتند." بیش از  ،متخلفان ارزی،
 ٩٩ماه  هایشان، روز اول اردیبهشت های استیجاری در ادامه اعتراض ماشین

نشده"شان، در مـحـدوده مـجـتـمـع  ماه مطالبات پرداخت ۵در اعتراض به "
گاهی طبقاتی، و تأکید  دست به اعتراض زدند. تقویت روحیٔه مبارزه، افزایش آ

ترین دسـتـاوردهـای  سازی، از مهم بر خواست محوری مخالفت با خصوصی
مان بـوده  مبارزات سال گذشتٔه این کارگران همراه با دیگر زحمتکشان میهن

 است.
رغم سرکوب، بازداشت، و صادر کـردن  همچنین در طول سال گذشته، به

های زندان، کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکـو و شـرکـت  حکم
سازی و ویران کردن صنایع مادر تخـصـصـی و  صنایع آذرآب علیه خصوصی

پـیـش  استراتژیک کشور از سوی غارتگران رژیم والیی مبارزاتی ستودنی  بـه
، نـوشـتـنـد: ٩٨اسفنـدمـاه  ٢١ای،  اند. کارگران شرکت هپکو در بیانیه برده

تدبیری، رانت، عدم تعهد، عدم شفافیت" در رژیم والیی را دلـیـل  "ویروس بی
رمق" شرکت هپکو دانستند: شرکت هپـکـو در سـال  از بین رفتن "پیکرٔه بی

(دوهزار و چهارصد)  ٢۴٠٠طور متوسط  به -سازی قبل از خصوصی -١٣٨٧
شان از بـدهـی بـیـش از  کرد. کارگران این شرکت در بیانیه دستگاه تولید می

ماه مـعـوقـات  ٣هزار میلیاردتومانی شرکت، کاهش تولید به صفر، و بیش از 
هـای  مزدی کارگران خبر دادند. بخشی از کارگران "دستمزد مربوط به سـال

اند. کارگران هپکو مخـالـفـت  " خود را دریافت نکرده١٣٩٧، و ١٣٩۶، ١٣٩۵
اند و بـاقـی مـانـدن  سازی این شرکت اعالم کرده شدیدشان را با خصوصی

اند و هستند. در یورش سبعانـه  مالکیت هپکو در دست دولت را خواستار بوده
های اعتراضـی کـارگـران هـپـکـو در  گارد ویژه رژیم والیی به یکی از تجمع

تـن هـم  ١۵تن از کارگران دستـگـیـر و بـیـش از  ٢٨، ١٣٩٨شهریورماه 
های شدید یا سطحی برداشتند. در همبستگی با کارگران مـعـتـرض  جراحت

تپه یورش وحشیانه گارد ضـدشـورش  هپکو، سندیکای کارگران نیشکر هفت
بـار دیـگـر  ٩٩مـاه  فـروردیـن ٢٣رژیم به کارگران هپکو را محکوم کرد. روز 

دادگـاه  ١٠٨ای از توضیحات" به شعبـه  تعدادی از کارگران هپکو "برای پاره
 شهرستان اراک احضار شدند.

کار کرد و سطح زیربنای  طور رسمی آغاز به به ١٣۶٨شرکت آذرآب در سال 
[هفتاد هـزار] مـتـرمـربـع" اسـت.  ٧٠٠٠٠های اصلی آن متجاوز از " کارگاه
هزار پرسنل داشت. بنا بـر  ٣سال پیش، شرکت صنایع آذرآب تقریبًا  ۶حدود 
ای در ایران سراغ نـداریـد  های خبرگزاری ایلنا: "پاالیشگاه پتروشیمی گزارش

های تحت فشارش را نسـاخـتـه  های بخار] و مخزن که آذرآب بویلرها [دیگ
هـای نـفـت  باشد." کارگران آذرآب در ساخت تجهیزات خیلی از پـاالیشـگـاه

انـد.  های خارج کشور مشارکت داشته کشور و تجهیزات تعدادی از پاالیشگاه
سازی شرکت آغاز شد.  شدت گرفتن مشکالت شرکت آذرآب نیز با خصوصی

، مدیرعامل [مـنـصـوب ١٣٩۶های گسترده کارگران در سال  بعد از اعتراض
اتهام "دریافت وجوهی در قالب وام کـه از ایـن  مالکان خصوصی] آذرآب به

برداری کرده" بود، بـازداشـت شـد.  ها در جای دیگری غیر از شرکت بهره وام
هـای مـرداد و  کارگران آذرآب که دستمزد مـاه

خود را دریافت نـکـرده بـودنـد در  ٩٨شهریور 

های کارگری، بازداشت فعاالن کارگری، و احضـار  رغم سرکوب اعتراض به
های ظـالـمـانـه زنـدان بـرای  های رژیم و صادر کردن حکم آنان به بیدادگاه

ازپـیـش بـه مـاهـیـت  مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی، کارگـران بـیـش
مـنـظـور دسـتـیـابـی بـه  انـد و بـه برده  ضدکارگری و ضدملی رژیم والیی پی

شـان بـاشـد و  دستمزدی که پاسخگوی نیازهای معمول زندگی و مـعـیـشـت
شان و غلبه بر بیکاری و فقر فـزایـنـدٔه  منظور تثبیت امنیت شغلی همچنین به

های اقتصادی ویرانگر رژیم والیی و هـمـچـنـیـن در راه  آنان، علیه سیاست
احیای حقوق سندیکایی، تشکیل سندیکاهایـی مسـتـقـل کـارگـری مـبـارزه 

برانگیـزی  تحسین کنند. در سالی که گذشت، طبقه کارگر کشورمان مبارزه  می
بـرد. لـغـو  پـیـش  سـازی امـوال مـلـی بـه زدایی و خصـوصـی بر ضد مقررات

هـای مـهـم جـنـبـش  سازی و حذف دالالن نیروی کار از خواسـت خصوصی
های ضد کارگری رژیم والیی بوده است. قبـل  اش با سیاست کارگری در مبارزه
تـریـن  ای بار ویروس کرونا، رژیم توان پـاسـخـگـویـی بـه پـایـه از شیوع فاجعه

های زحمتکشان را نداشت. با آغاز این بیماری و بیکاری مـیـلـیـونـی  خواسته
اش  پشـتـوانـه هـای بـی های قدیمـی و وعـده زحمتکشان، رژیم تمام نیرنگ

آزماید. قبل از گسترش بیماری کرونا، مطـابـق  منظور حل مشکالتش را می به
درصد جمعیت کشور زیر خط فقر" بود. قرارداد بیش  ۵٠آمار رسمی، "بیشتر از 

مـزد  -صورت موقت بوده است و شکاف هزینه درصد کارگران کشور به ٩۵از 
 برند. ژرفش یافته و اکثر خانوارهای کارگری در فقر و فالکت بسر می

سازی اموال  منظور تأمین کسری بودجه دولت، کارگزاران رژیم خصوصی به 
اند،  برده اند. اما چون زحمتکشان به ماهیت غارتگر رژیم پی ملی را تشدید کرده

خواران و حتا مردمی با اندک مـنـابـع مـالـی  کارگزاران رژیم برای ترغیب رانت
همراهی با سـیـاسـت ضـدمـلـی رژیـم، "دفـاع" از مـردمـی کـه درگـیـر  به

کارگیـری  ای از به دهند. در نمونه شوند را به آنان وعده می سازی می خصوصی
 ٢٢های قدیمی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمـهـور، روز  نیرنگ
هـای  هزار هزار میلیارد تومان" دارایـی ٧، با یادآوری مجموعه "٩٩ماه  فروردین

ترین امکان در ایـن شـرایـط  کشور، "استفاده از امکان سهام عدالت" را "مهم
سهام  ٩٩برای کمک به مردم" عنوان کرد. جهانگیری افزود: "در شروع سال 

خوبی عرضه شده و بـا  های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت
های دیگر منابع خوبی برای دولت ایجاد خواهد شد." فـرهـاد  واگذاری شرکت

ای از ضـمـانـت رژیـم بـه  دژپسند، وزیر امور اقتصـادی، در ارائـه نـمـونـه
ها  ، گفت: "سعی کردیم وقتی این واگذاری٩٩ماه  فروردین ٢خواران، روز  رانت

ای از مـبـارزه  ها دفاع کنیم." نمونه صورت گرفته... از افراد درگیر در واگذاری
زحمتکشان علیه غارتگری رژیم، در واکنش بـه تصـمـیـم مـدیـران شـرکـت 

، ٩٩مـاه  سازی شرکت، روز اول اردیـبـهـشـت سنگ کرمان به خصوصی زغال
سنگ کرمان در "سه شهرستان راور، کوهیان  هزار کارگر شرکت زغال ٣حدود 

و زرند" دست از کار کشیدند و مقابل دفاتر ائمه جمعه تجمع اعتراضی بـرگـزار 
دلیل کسالت" در محل  کردند. در شهرستان راور، امام جمعه این شهرستان "به

 کار خود حاضر نشد.
هـای ظـالـمـانـه  رغم بازداشت و صادر کردن حکـم در سالی که گذشت، به

تـپـه،  زندان در مورد فعاالن کارگری مجتمع کشت و صنعت نـیـشـکـر هـفـت
شـان، بـرای  کارگران مبارز این مجتمع برای آزادی و حمایت از یاران زنـدانـی

کـار  های قضایی کارگران و بازگشت کارگران اخراج شده بـه بسته شدن پرونده
سازی مجتمع، علیه تحمیل دالالن پیمانـکـار بـه  در مجتمع، علیه خصوصی

تپه به "منطقه ویژه اقتصادی"،  نیروی کار، و بر ضد تبدیل منطقه نیشکر هفت
همچنین برای دستیابی به مـعـوقـات مـزدی، عـیـدی، پـاداش، سـنـوات، 

بـنـدی مشـاغـل،  شان، برای اجرای طرح طـبـقـه کاری و سایر مزایای اضافه
افزایش حق غذا و دستیابی به لباس و کفش کار ایمنی، در حمایت از مـنـافـع 

افتـاده و  پرداخت حق بیمه عقب شان، برای فشار به کارفرما به یاران بازنشسته
پیمایی اعتـراضـی، بـرگـزاری  شان، در قالب راه های بیمه معتبر شدن دفترچه

های اعتراضی در محوطه مجتمع، در مقابـل فـرمـانـداری شـوش، و  تجمع
هـای  اند. یکـی از خـواسـت پیش برده برانگیز را به تحسین اعتصاب، مبارزاتی 

سازی این مجتـمـع بـوده اسـت.  تپه لغو خصوصی مهم کارگران نیشکر هفت

ترین رویدادها و  نظری به عمده
سندیکایی در  -مبارزات جنبش کارگری

 سالی که گذشت

 ۵ادامه  در صفحه 



 ٣٢شمارۀ    ١٣٩٩اردیبهشت  ٨دوشنبه    ۵ 

ها "به یک ارگان نظامی" گزارش داد. کـارگـران  مسئولیت حفاظت از جنگل
های مختلف مخالـفـت خـود را بـا ایـن  اعالم کردند: "ما کارگران به شیوه

 تصمیم اعالم خواهیم کرد."
تر یـافـت.  مبارزٔه پرستاران در سالی که پشت سر گذاشتیم ابعادی گسترده

سازی بهداشت و درمان، و تـأمـیـن  افزایش دستمزد، مخالفت با خصوصی
هـای کـارکـنـان  ترین مـحـورهـای اعـتـراض امنیت شغلی پرستاران از مهم

ویژه پرستاران بود. این مبارزه در  زحمتکش بخش بهداشت و درمان کشور به
ای آن را  فقیه خامنه سال جاری همچنان ادامه دارد یعنی در سالی که ولی 

گذاری کرده است، و در شرایط شیوع ویـروس کـرونـا  سال "جهش تولید" نام
گـذاری"، بـا  رغم تأکید فراوان کارگزاران رژیم به اجرای "طرح فـاصـلـه که به

ماه هزاران کـارگـر صـنـعـتـی و  سوم فروردین  ترفند حمایت از تولید از هفته
معدنی ملزم به "حضور در مـحـیـط کـار" شـده بـودنـد و در تـعـدادی از 

های اعتراضی عـلـیـه  های صنعتی کارگران مجبور به برگزاری تجمع کارخانه
کـه کـارخـانـه  و درحـالـی  ١٣٨٧ها شده بودند. در سـال  تعطیلی کارخانه

میلیارد تـومـان  ۴٠میلیارد تومان طلبکار بود و بالغ بر  ٣١کنتورسازی قزوین 
میلیارد تومان بـه بـخـش خصـوصـی  ٩مبلغ  مواد در انبار شرکت داشت، به

اش را  میلیاردتومانـی ٣قسط  واگذار شد، اما مالک جدید خصوصی حتا پیش
هم از "پول و اموال شرکت" پرداخت کرد. این کارخانه در زمان واگـذاری بـه 

کارگر داشت که بعد از "تنظیم سند شـرکـت" بـرای  ١٢٠٠بخش خصوصی، 
های مـخـتـلـف  بهانه ، کارفرما به١٣٩٢واگذاری به مالک خصوصی در سال 
هـای  مانـده بـا سـابـقـه کارگر باقی١٣٠آغاز به اخراج کارگران کرد. اکنون با 

سال، مشکالت کارخانه به اوج خـود رسـیـده اسـت.  ٢٠تا  ١۵ای از  کاری
انحای مختلف از دولت دریافت کـرده امـا  مالک خصوصی "تسهیالتی را به

آن را هرجا که خواسته به مصرف رسانده" است. کـارگـران شـاغـل در ایـن 
شان در مخالفت با تصمیـم کـارفـرمـا  های اعتراضی کارخانه در ادامه تجمع

ماه در مـقـابـل  فروردین ١۵برای تعطیلی کارخانه به "بهانه کرونا ویروس"، از 
انـد.  ای دیـگـر بـرپـا کـرده های اعتراضی کارخانه و استانداری قزوین تجمع

ماه مـطـالـبـات  ٢۶حدود  ٩٨تا پایان سال  ٩۵کارگران کنتورسازی "از سال 
رغم داشتن قطعات تولید برای دو سال آینده، در  افتاده" دارند. به مزدی عقب

های مختلف، کارفرما بارها به تعطیل کردن کارخانه  بهانه های اخیر و به سال
هـمـت  های تولیدی این کارخـانـه بـه تالش کرده است. در صورتی که "چرخ

کارگران کارخانه به حرکت درآمده" و "شرایط تولید در این واحد کـنـتـورسـازی 
 بسیار خوب است."

مـاه ایـلـنـا،  فروردیـن ٣٠همچنین در سال "جهش تولید"، مطابق گزارش 
بهانه حفظ سالمتی کارگران با شـیـوع  کارفرمای کارخانه نساجی بروجرد "به

کـارگـر ایـن  ٩۴٠کرونا ویروس اقدام به تعطیلی" کارخانه کرده است و حدود 
کار" با "تعطیلی این واحـد بـزرگ نسـاجـی"  سال سابقه ٢٠تا  ١۵کارخانه با "

هـای اخـیـر  رغم دریافت "تسهیالت ویژۀ دولت" در سـال مخالف هستند. به
کارفرما "چندین بار فعالیت این کارخانه" را متوقف کرده است، اما در حـدود 

حـرکـت  همـت کـارگـران بـه های تولیدی این کارخانه به دو سال اخیر "چرخ
درآمده است." همه کارگران این کارخانه "حقوق اسفند و عـیـدی و پـاداش 

ماه ایـلـنـا،  فروردین ٣١خود را از کارفرما طلبکارند." مطابق گزارش  ٩٨سال 
 درنهایت کارفرما نساجی بروجرد را تعطیل کرد.

طور که اشاره شد، در ادامه غارتگری برای تأمیـن کسـری بـودجـه  همان
سازی اموال ملی را تشدید کرده است. بـنـا بـه  دولت، رژیم والیی خصوصی

ماه سال جاری جمعی از گازبانان سراسر کشـور  فروردین ٣١گزارش ایلنا، روز 
از "احتمال واگذاری گازبانی به بخش خصـوصـی ابـراز نـگـرانـی کـردنـد." 

های سوخت کشور به بـخـش  گازبانان اعالم کردند: "بعد از واگذاری جایگاه
ها و بیکاری تـعـداد  خصوصی که موجب آوارگی کارگران شاغل در آن جایگاه

خواهیم به  زیادی از آنها شد، حاال نوبت نیروهای گازبان رسیده است... نمی
های سوخت دچار شویم." گرچه غارتگرانی مـانـنـد  سرنوشت کارگران جایگاه

عـنـوان  سازی را بـه کنند ادامه و تشدید خصوصی جهانگیری هنوز تالش می
ترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم" تـوجـیـه کـنـنـد، امـا  "مهم

اند، تجربه تلخ کارگران بیکار شده و فـقـر  ها کارگری که هنوز شاغل میلیون
خاطر دارند و به مبارزه خود بر ضد غارتگران ادامه خـواهـنـد  آنان  را خوب به

 داد.
ها و  کارنامٔه جنبش کارگری و سندیکایی در سالی که گذشت مملو از درس

ویژه در اوضاع مـتـحـول  های باارزشی است که باید در مبارزٔه امروز به تجربه
 کار گرفته شوند. صحنٔه سیاسی کشور به

 چارٔه رنجبران وحدت و تشکیالت است!
 

مـهـرمـاه، در دوازدهـمـیـن روز  ٢٨اعتصاب زدند. در  دست به ٩٨مهرماه 
یـد از  شان دریافت معـوقـات مـزدی و "خـلـع اعتصاب کارگران، که خواست

سهامداران و بازگرداندن مالکیت مجـتـمـع بـه دولـت" بـود، در پـاسـخ بـه 
نفـر از  ٢١شان با حملٔه سبعانه نیروهای انتظامی رژیم روبرو شدند و  اعتصاب

نفـر از کـارگـران  ۴٣تا  ۴١"بین  ٩٨ماه  آبان ٧آنان هم بازداشت شدند. تا روز 
،  از پـرداخـت ٩٨اسفندمـاه  ١٠آذرآب در بازداشت بودند." خبرگزاری ایلنا، 

های دی و بهمن کارگـران آذرآب گـزارش داد. تـجـربـٔه  نشدن دستمزد ماه
گاهی طبقاتی و مخالفت گستردٔه طبقه  مبارزات کارگران هپکو و آذرآب  رشد آ

خوبی نشان داده و  زدایی را به سازی و مقررات کارگر و زحمتکشان با خصوصی
زمان اهمیت احیای حقوق سـنـدیـکـایـی را  ها و هم رشد اعتراض مسیر رو به

 کرد. روشنی نمایان می به
بـه  ١٣٩۵نفر نیروی کار در سال  ١٢٨۶فارس" با  ونقل خلیج "شرکت حمل

سـازی ایـن شـرکـت،  زمانی خصـوصـی بخش خصوصی واگذار شد. از مقطع
کارفرما تالش کرده است دالالن نیروی کار را در قالب پیمانکار بـه کـارگـران 
تحمیل کند. در سالی که گذشت، کارفرما تالش کرد قرارداد مستقیم [بـدون 

کارگر شرکت در شهرستان اسالمشهر را به قـرارداد  ١٠٠واسطه دالل] حدود 
مردادمـاه  ٣١درپی کارگران، روز  های پی پیمانکاری تغییر دهد. بعد از اعتراض

هـای  کارگر معترض بـا سـابـقـه ١٠٠کارفرما با اعالم اتمام قرارداد کارگران، 
سال را اخراج و از ورود کارگران به محل کار جلـوگـیـری  ١۵تا  ١٠ای از  کاری
  رغم شکایت کارگران به اداره کار اسالمشهر و صدور رأی بازگشـت بـه کرد. به

کار و بستن قرارداد مستقیم با کارگران از سوی "هیات حل اختالف"، کارفرمـا 
هـای بـعـد از  کرد. در ماه همچنان از ورود کارگران به محل کار جلوگیری می

ای فراوان در مقابل شرکت و فـرمـانـداری  های اعتراضی آن، کارگران تجمع
هـایـی  اسالمشهر برپا کردند. کارگران پس از سفر به تهران و برپایـی تـجـمـع

ای پی در پی در برابر استانداری و دادسرای عمومی انقالب تهـران،  اعتراضی
آذرماه به کارشان بازگشتند. این کارگران تـغـیـیـر وضـعـیـت  ١١درنهایت روز 

شان را خواستـار  های مزدی سازی، و دریافت معوقه شان، لغو خصوصی شغلی
رشـتـه  کارگران مبارز فـوالد اهـواز بـا بـرپـایـی یـک ٩٨بودند. در طول سال 

سازی، تأمین امنیت شغـلـی،  های متحد و یکپارچه بر ضد خصوصی اعتصاب
بندی مشاغل، و ایـجـاد تشـکـل  موقع دستمزد، اجرای طرح طبقه دریافت به

های اعتصاب چـنـدیـن روزٔه کـارگـران  شدند. درس سندیکایی را خواستار می
ای باارزش در مبارزٔه طبقه کارگر در سـال  منزلٔه تجربه تواند به فوالد اهواز می
عـالوه، بـایـد بـه مـبـارزٔه  های آینده مورداستفاده قرار گیرد. بـه جاری و سال

کارگران پاالیشگاه کرمانشاه، کارگران واحدهای مختلف منطقٔه گـازی پـارس 
سـازی تـبـریـز،  عسلویه، کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر، مـاشـیـن -جنوبی

هـای  های فشارقوی برق، کارگران شهرداری ها و کارگران فنی پست تکنیسین
مناطق مختلف کشور، و کارگران کارخانٔه روغن نباتی قو اشـاره کـرد کـه بـا 

هایی متنوع از مبارزه، در جنبش اعتـراضـی زحـمـتـکـشـان  کارگیری شکل به
 سراسر کشور نقشی برجسته و مثبت داشتند.

هـایـی  دهـی تـجـمـع معلمان در سالی که پشت سر گذاشتیم بـا سـازمـان
زمانی مشخص در سراسر کشور، در  ویژه در دو مقطع گوناگون و هم آهنگ به

رشد و تقویت جنبش اعتراضی زحمتکشـان نـقـشـی پـراهـمـیـت داشـتـنـد. 
سازی آموزش، برای افزایـش  های فرهنگیان و مبارزٔه آنان با خصوصی مطالبه

یابی و آزادی معلمان فعال در تشکـل  خاطر آزادی حق تشکل دستمزدها، و به
های بسیار مهـم مـبـارزات  های صنفی معلمان از زندان های رژیم، از عرصه

هـای  جنبش سندیکایی زحمتکشان بوده است. کارزارهای اعتراضی و تجـمـع
ترین رویدادهای جنبش کارگری  خیابانی بازنشستگان سراسر کشور نیز از مهم

آیند. از دیگر موارد بااهمیت دیگری کـه  شمار می و سندیکایی سال گذشته به
 ١٣٧٠شود، مبارزٔه کارگران صنعت چوب اسـت. از سـال  ها باید اشاره  آن به 

بـان مشـغـول  عنوان قـرق شرکت تعاونی زیر  ١٢هزار کارگر در قالب  ٣حدود 
قـرارداد بـا  ١٣٩۶های مازندران بودند. دولت در سال  "حفظ و احیای" جنگل

کارگر" را خاتمه داد و مقررشده  ٧٢٩هزار و  بردار جنگل با "یک شرکت بهره ٢١
بانان از ناحیه دولت صورت گیـرد." امـا  بود که "پرداخت حقوق و دستمزد قرق

نه منابع مالی برای پرداخت حقوق کارگران تأمین شد و نه چوب بـرای ادامـه 
   هـای مـزدی ماه مـعـوقـه ١۴ها ارائه گردید. کارگران با حدود  فعالیت کارخانه

شان به تهران سفر کـردنـد  های مزدی برای "پیگیری وضعیت شغلی" و معوقه
و پـس از پـرداخـت بـخـشـی از  ٩٨]. در اواخر سال ٩٨مردادماه  ٩[ایلنا، 
اسفندماه ایلنا از قصد دولت به واگـذاری  ١٧بانان، روز  های مزدی قرق معوقه

 ادامۀ نظری به عمده ترین  ...
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سـوم  ها پرستار با دریافت دستمزدی حدود یـک در شرایطی که در سه ماه اخیر ده
هـا نـفـر از  اند و مـیـلـیـون باخته خط فقر در صف مقدم مبارزه با بیماری کرونا جان

کـل سـازمـان  ماه رئـیـس فروردین ٢٣اند، روز  شان را از دست داده زحمتکشان شغل
های خصوصی "بـه بـهـانـه  نظام پرستاری از اخراج گسترده پرستاران در بیمارستان

های خصوصی یادشده، در  گفته او، با کوشش پرستاران بیمارستان کرونا" خبر داد. به
هـای  های سنگین و چند برابری خدمات و مـراقـبـت مدد تعرفه های اخیر و "به سال

ها گـردیـده  سالمت؛ میلیاردها تومان سود و درآمد، عاید سهامداران" این بیمارستان
هـزار پـرسـتـار  ۵٠حـاضـر " ماه ایـلـنـا، درحـال فروردین ٢۵است. مطابق گزارش 

شده جویای کـار وجـود دارد"؛ و "تـعـداد زیـادی از مسـئـوالن و  التحصیل فارغ
هـای  امنای بـیـمـارسـتـان گذاران در حوزه درمان کشور، خودشان در هیئت سیاست

ماه، ضمن تحسین عـمـلـکـرد  فروردین ٢۶خصوصی هستند." فرماندار اسالمشهر، 
بیمارستان سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با درمـان بـیـمـاران کـرونـا، از عـدم 
همکاری بیمارستان خصوصی خبر داد. الزم است به این نکته اشاره کنیم که رژیـم 

هـزار  ٣٠٠رغم پرداخت پرداخت نکردن "ریالی" از بـدهـی کـالن  غارتگر والیی به
سـازی کـردن  میلیاردتومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین خصوصـی

هـای درمـانـی  هـا و امـکـان اموال کارگران در تأمین اجتماعی، تمامی بیمارسـتـان
 سازمان را هم دراختیار خود گرفته است.

بار بیماری کرونا، کارگزاران رژیم ضد مـلـی والیـی در  زمان با گسترش فاجعه هم
کشی وحشیانـه از پـرسـتـاران ادامـه  ای، به بهره های دروغین تازه حین دادن وعده

 ١٨دهند. میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری، در گفـتـگـویـی بـا ایـلـنـا،  می
، تـوقـف ٩۶هزار" پرستار از سـال  ۵الی  ۴ماه، از بازنشسته شدن سالیانه " فروردین

هـای  هزار تخت بیمارستانی به تـخـت ۴استخدام پرستار در همین مدت، و افزودن "
هـای  بیمارستانی" در همین مدت خبر داد. او تعداد پرستاران فعال در بـیـمـارسـتـان

رغـم بـار سـنـگـیـن  کشور را "بسیار کمتر از استاندارهای جهانی عنوان کـرد؛ و بـه
های پرستاران موجود در مقایسه با استاندارهای جـهـانـی، افـزود، "بـرای  مسئولیت

کـار  هـا، اضـافـه جبران کمبود نیروی پرستار متناسب با بیماران و نیاز تعـداد تـخـت
هـزار  ٢٠شود." میرزابیگی از نیاز کشور به اسـتـخـدام  اجباری به پرستاران داده می

هـزار پـرسـتـار طـی دو  ٨الی  ٧پرستار اضافی سخن گفت که "منجر به استخدام 
هـزار پـرسـتـار  ٣٠حـاضـر  روزه و شرکتی" شده است. درحال  ٨٩صورت  سال... به

روزٔه بدون بیمه و دیگر مزایا دارنـد.  ٨٩کنند و قراردادهایی  صورت شرکتی کار می به
رئیس سازمان نظام پرستاری از "لبریز" شدن کاسه صبر پـرسـتـاران و وعـده وزیـر 

میان آورد. برای جلـوگـیـری از  هزار نیروی پرستار سخن به ١٠بهداشت به استخدام 
دست زدن پرستاران به "اقداماتی چون تجمع و اعتراض" تـا "زمـان وجـود بـحـران 
کرونا"، این مقام رسمی از ورود وزیر بهداشت، معاون اول روحانی، و رئیس مـجـلـس 

نامه جدید نظام پرداخت" خـبـر  به مشکل کمبود نیرو و حقوق پرستاران و "تدوین آیین
داد. او افزود: "در صورتی که این نظام پرداخت اجرایی شود، هـم طـرح قـاصـدک 

شود و هم یک نظام پرداخت بسیار متناسب... جایگزین نظام پرداخـت  آوری می جمع
شود." پرستاران مبارزه طوالنی مدتی علیه نـظـام پـرداخـت  فعلی برای پرستاران می

کـاری  اند. در طرح قاصدک کـارانـه و اضـافـه "عملکردی یا قاصدک" سازمان داده
دهد کـه  یابد. سخنان میرزابیگی نشان می ای کاهش می صورت ظالمانه پرستاران به

 پشتوانه بیش نیست. ای بی "اجرای نظام پرداخت" جدید نیز وعده
نامه جدید نـظـام  حدود سه هفته بعد از تدوین "آیین

ایلنا، خانـه  ٩٨اسفندماه  ٢١پرداخت"، مطابق گزارش 

توجهی از دسـتـمـزد نـاچـیـزشـان  کارگران با پرداخت بخش قابل
عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، صاحبان اصلی تأمـیـن  به

ماه خبـرگـزاری ایـلـنـا،  فروردین ٣١اجتماعی هستند. مطابق گزارش 
هزار میلیارد تـومـان بـه سـازمـان تـأمـیـن  ٣٠٠حاضر دولت  درحال

اش بـه ایـن  اجتماعی بدهکار است و بدون پرداخت ریالی از بـدهـی
هـای درمـانـی کـارگـران در  ن ها و امـکـا سازمان، تمامی بیمارستان

سازمان تأمین اجتماعی را دراختیار خود گرفته است. در شرایطی کـه 
میلیون تومان در ماه اکثریت بازنشستگان تـأمـیـن  ٩با خط فقر حدود 

میـلـیـون تـومـان دریـافـت  ٢ای ماهیانه کمتر از  اجتماعی مستمری
کنند و به پرداخت هزینه بیمه تکمیلی نیز مجبور هستند، روحانی،  می

مـاه بـا تـرفـنـد  فـروردیـن ٢٧رئیس جمهور رژیم غارتگر والیـی روز 
 ١٠سـازی  سازی" امور سازمان تأمین اجتماعی، از خصـوصـی "شفاف

گذاری تأمین اجتماعی  های کارگران در شرکت سرمایه درصد از دارایی
ترین عـرضـه سـهـام  (شستا) خبر داد. روحانی گفت: "ما امروز بزرگ

اولیه را در بورس داریم، این... یکی از نکاتی [است] که مقام مـعـظـم 
 رهبری بر آن تأکید داشتند" [!].

ماه، وزیر کار، شریعتمداری، در دیـدار  فروردین ٢٧همان روز، یعنی  
با رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعـی مـجـلـس و بـا تـأکـیـد بـر 

گـذاری  "همفکری با نمایندگان مجلس... عرضٔه سهام شرکت سرمایـه
تأمین اجتماعی (شستا) در بورس را اقدامی بسیار مهـم و تـاریـخـی" 

زمان با اظهارات وزیر کار و در ارتباط با درمـان بـیـمـاران  دانست. هم
کرونایی، مدیرعامل تأمین اجتماعی نیز گفت: "از ظـرفـیـت مـراکـز 

طورکامل استفاده شد." در صورتـی  درمانی سازمان تأمین اجتماعی به
مـاه مـا شـاهـد اخـراج گسـتـردٔه پـرسـتـاران از  فروردین ٢٣که روز 

ماه معـاون درمـان  فروردین ٢٨های خصوصی بودیم و روز  بیمارستان
وزارت بهداشت در این مورد گفت: "در وزارت بهداشت حق مداخله در 

اخـیـر   قوانین بیمارستان [خصوصی] را نداریم. " اگـر در سـه دهـه
سازی منابع ملی کشـور تـوزیـع رانـت و تـقـسـیـم امـوال  خصوصی

زحمتکشان بین وابستگان رژیم، نـهـادهـای انـگـلـی، و بـورژوازی 
های امپریالیستی و خـودداری  بوروکراتیک بوده است، با تشدید تحریم
اش و خـودداری از کـاسـتـن  رژیم از گرفتن مالیات از پایگاه طبقاتی

گسیخـتـه  سازی لگام شیب افزایش بودجه نهادهای انگلی، خصوصی
سـازی  اش برگزیده اسـت. خصـوصـی را نیز برای تأمین کسری بودجه

ای از ایـن غـارتـگـری رژیـم  اموال کارگران در تأمین اجتماعی نمونه
معنای حراج دارایی زحمتکـشـان و پـایـمـال  است. واگذاری شستا به

کردن حقوق و دستاوردهای تاریخی آنان است. فراموش نکنـیـم کـه 
حدود  ١٣٩٨اش فقط در طول سال  شرکت زیرمجموعه ١٨٧شستا با 

صورت نقدی برای سازمان تأمین اجتمـاعـی  هزار میلیارد تومان به ١١
میلیـون  ۴سود داشته است. بر پایه آخرین آمارهای رسمی، نزدیک به 

کـنـنـد.  بازنشسته از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریـافـت مـی
واگذاری شستا و کاهش حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان اهـرم 

 درآمدزایی دولت در سال جهش تولید ولی فقیه است!

واگذاری شستا: درآمدزایی دولت 
 با غارت دارایی زحمتکشان

 شود چرا منافع پرستاران تأمین نمی

 ٣ادامه  در صفحه 
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مطابق آمـارهـای وزارت 
ــیــکــاری  کــار و بــه رغــم ب
ــون ــی ــل ــی ــر در  م ــارگ ــا ک ه

هــای اخــیــر، در هــر  ســال
طور  ای معین به مقطع زمانی

هزار کارگـر از  ٢٢٠متوسط 
مــقــرری بــیــمــه بــیــکــاری 

اند. بـا شـیـوع  استفاده کرده
هـای  بیماری کرونـا در مـاه

هــا هــزار کــارگــر  اخــیــر ده
ازجمـلـه شـمـار بـزرگـی از 

 ٢٧اند. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز  شان را از دست داده کارگران ساختمانی شغل
هزار نفر" از صندوق تأمین اجتماعی مقرری بیکـاری  ٢۴٠ماه اعالم کرد که، حدود " فروردین

کنند، اما مـدیـرکـل بـیـمـه  کنند. گرچه کارگران ساختمانی حق بیمه پرداخت می دریافت می
ماه اعالم کـرد: "مشـاغـلـی مـانـنـد کـارگـران  فروردین ١٧بیکاری وزارت کار در همان روز 

تـوانـنـد بـیـمـه بـیـکـاری دریـافـت کـنـنـد." اول  ساختمانی، قالیبافان و رانندگان... نمـی
ماه، شماری از کارگران ساختمانی و فصلی اعالم کردند: "قرنطینه بدون معیشـت  اردیبهشت

ها کارگر تولـیـدی و  بار بیماری کرونا و بیکار شدن میلیون یعنی گرسنگی."  با گسترش فاجعه
هـای  خدماتی، کارگران شاغل در صنوف مختلف، رانندگان، و جز آنان، همـراه بـا تـوصـیـه

کارگزاران رژیم به "ماندن در خانه"، نمایندگان مجلس و مسئوالن دولت  هفته آخر اسفندماه 
درصد"، و حتا ارائه بیمـه  ۴های حمایتی"، "یارانه کرونا"، "خرید اعتباری با کارمزد  ارائٔه "بسته

 علت شیوع بیماری کرونا شغل خود را از دست دادند را وعده دادند.  بیکاری به کارگرانی که به
میـلـیـون  ٢٣میلیون تومانی به " ماه امسال بود که از دادن وام یک روحانی اواسط فروردین

شـود." قسـط  شان کم مـی ماه این میزان از یارانه ٢۴خانوار" خبر داد و اعالم کرد: "در طول 
هـزار  ۴۵هزار تومان و یارانٔه دریافتی آنـان فـقـط  ۴٧بگیران  میلیونی یارانه ماهیانه وام یک

تومان در ماه است. دو روز بعد، معاون روحانی، محمدباقر نوبخت، از پذیرفته شـدن "یـارانـه 
اصـطـالح  درصدی این بـه ١٢ها"، و نرخ سود  عنوان ضمانت توسط بانک نقدی این افراد به

میلیون تومانـی،  ماه، در رابطه با "بسته حمایتی" یک فروردین ٢١"بسته حمایتی" خبر داد. روز 
خواهد  یک کارشناس اقتصادی به خبرگزاری  ایلنا گفت: "حمایتی در کار نیست... دولت می

با یک تیر... چند نشان را بزند... هم رکود را بشکند و رونق ایجاد کند و هم مـنـبـعـی بـرای 
درصد پس بگیرد...." هدف رژیـم غـارتـگـر  ١٢درآمد شده و دولت بعد مدتی پولش را با سود 

هزارتومانی  ۴۵های بیکار و گرسنه با ضمانت یارانه  درصدی از انسان ١٢والیی دریافت سود 
میلیون تومانی وعده  درصدی وام یک ١٢ماه  از لغو سود  فروردین ٢۶آنان بود. روحانی در روز 

ای تبدیل کرد. اما چـون تـالش رژیـم بـه  الحسنه داده شده خبر داد و آن را به وامی قرض
 ٢٧کسب سود از "بسته حمایتی" و تأمین کسری بودجه دولت نتیجه نداد، روز بعد یعنـی در 

گسیخته از بابت تزریق پول و  ماه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، تورم لگام فروردین
 افزایش نقدینگی را به زحمتکشان "وعده"  داد.

هـزار اسـتـاد  ٢٠مـاه ایـلـنـا، حـدود  فروردیـن ٢۶ای دیگر اینکه، مطابق گزارش  نمونه
هـای کشـور  وقت در دانشگـاه صورت پاره التدریسی با مدرک دکترا و کارشناسی ارشد، به حق

انـد. ایـن افـراد  ها درآمد خـود را از دسـت داده کار هستند و با تعطیلی دانشگاه مشغول به
کنـنـد و "دریـافـتـی اسـاتـیـد  هزار تومان" دستمزد دریافت می ١۴تا  ٨متخصص ساعتی "

واحد تدریس موظفی پس از کسر مالیات و برداشت حق بیمه (درصورت  ١۵التدریسی با  حق
میلیون تومان اسـت." از نـداشـتـن  ٢و گاه حدود  ١طور متوسط گاه کمتر از  بیمه بودن) به

هایی از مشـکـالت ایـن افـراد اسـت.  ها حق بیمه" بخش "قرارداد کار تا پرداخت نشدن ماه
شود. مجموعٔه زحمتکشان فکری  سال" تأخیر پرداخت می ٢دستمزد آنان "گاه با شش ماه تا 

فقط مـقـرری  و یدی کشور با معضل بیکاری روبرو هستند. در این میان کارگران ساختمانی نه
های صنـفـی  رئیس کانون عالی انجمن طور که نایب اند، بلکه آن بیمه بیکاری دریافت نکرده

کارگران ساختمانی خبر داد، به کارگران ساختمانی "بسته حمایتی، وام یا تسـهـیـالت" ارائـه 
ماه]. اخیرًا روحانی از برداشت یک میـلـیـارد دالر از صـنـدوق  فروردین ٣١شود [ایسنا،  نمی

ها کارگر بیکار شده، و ارائه تسهـیـالت بـه  توسعه ملی برای مقابله با کرونا، کمک به میلیون
نفر" خبـر داده بـود،  ۵٠هزاران واحد "کوچک و متوسط تولید کاال و خدمات، با اشتغال زیر 

نشده باقی مانده است. افزایش  اما پرواضح است که تا کنون معضل مقرری بیمه بیکاری حل
اجتماعی رژیم والیـت  های ضد مردمی اقتصادی نرخ بیکاری نتیجٔه مستقیم اجرای سیاست

 فقیه است.

رشد نرخ بیکاری، و معضل بیمٔه بیکاری 
 کارگران

یـــکـــی از 
خصوصـیـات 
ــم  ــی رژی ذات
ضد مـردمـی 
والیت فـقـیـه 

توجهی بـه  بی
ـــوق و  ـــق ح
ــــع  ــــاف ــــن م
کــارگــران و 
زحمتـکـشـان 
خطر نشان دادن بیمـاری  کاری در انتشار اخبار و کم است. پنهان

های مؤثر بهداشتـی  از یک طرف و ارائه نکردن حمایت ١٩کووید 
اند تا زحمتکـشـان بـرای  و اجتماعی از طرف دیگر موجب گردیده

جـان  شان هرگونه خـطـری را بـه بقای زندگی خود و خانوادهای
جای ماندن در خانه و فارغ ماندن از هرگونه نگرانی از  خریده و به

سر کـار بـرونـد.  های درمانی ترجیح دادند به تأمین معاش و بیمه
زمان با پا به عرصه گذاشتن این ویروس کشـنـده در زنـدگـی  هم

اش بـه  نشـانـده کارگران و زحمتکشـان، رژیـم و دولـت دسـت
مسـئـولـیـتـی و  های این زحمتکشان بـا بـی هشدارها و خواست

های گذشتـه و بـا آغـاز  کفایتی برخورد کرده است. طی هفته بی
فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی و اعـالم 

گذاری اجتماعـی) بـدون  برنامٔه دوری گزینی هوشمندانه (فاصله
هـایـی  فراهم آوردن امکانات ضروری برای انجام چنیـن بـرنـامـه

ویژه زحمتکـشـان در  سالمت و معیشت شمار بیشتری از مردم به
معرض خطر جدی قرار گرفته است. در این میان رانندگان درون 

ونقل همگانی بـا  طورکلی شاغالن بخش حمل شهری و به و برون
تـر، در اواخـر  کنـنـد. پـیـش وپنجه نرم می وضعیتی ناگوار دست

، رانندگان زحمتکش اعـالم کـرده بـودنـد: "بـایـد ٩٨اسفندماه 
تـریـن  امکانات ایمنی در اختیارمان قرار دهند... این مسئله، مهم

ی رانندگان است." از آن زمان تا کنون مطالبات بر حق و  مطالبه
بسیار جدی کارگران و زحمتکشان از طرف دولت نادیـده گـرفـتـه 

های آنان خسارات جانـی  شده و درنتیجه به زحمتکشان و خانواده
مثال در گـزارشـی  عنوان ناپذیری وارد آمده است. به و مالی جبران

 ۴، رانندگان با بیان اینکـه "مـرگ ١٣٩٩ماه  فروردین ١٧از ایلنا، 
راننده اتوبوس بر اثر کرونا، نـگـرانـمـان کـرده  ٢راننده تاکسی و 

دانیم باید به خیابان بیاییم یا نیاییـم! اگـر  است، افزودند: ما نمی
دهیم یا درآمدی بـرای  مان را از دست می به خیابان نیاییم یا شغل

اداره زندگی نداریم اما اگر بیاییم، چگونه باید با خطـرات مـواجـه 
رانـی تـهـران  شویم؟" همچنین مدیرعامل شرکت واحد اتـوبـوس

راننده اتوبوس نـیـز بـه کـرونـا مـبـتـال  ۴٠اعالم کرده است که 
مـاه،  فـروردیـن ٢۴های رسمی دیگر به تاریـخ  گزارش اند. به شده

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در 
راننده به کرونا مبتال شدند که  ٣٠٢صفحه توئیت خویش نوشت: 

بـرایـن، ایـلـنـا، اّول  راننده جان باختنـد. عـالوه ١٣از این تعداد 
، در گزارشـی از قـول مـدیـرعـامـل سـازمـان ٩٩ماه  اردیبهشت
درصد درآمـد  ٨٠رانان  رانی شهر تهران نوشته بود، تاکسی تاکسی

اند و پرداخت کمک مـعـیـشـتـی دولـت بـه  خود را از دست داده
رانندگان تاکسی تا کنون عملی و اجرا نشـده اسـت. بـنـابـرایـن 

های ضدمردمی رژیم والیت فقـیـه  توان تأکید کرد که سیاست می
معیـشـت، سـالمـتـی و جـان کـارگـران و  ١٩پا به پای کووید 
 مخاطره انداخته است. زحمتکشان را به

سالمت و معیشت زحمتکشان 
ونقل همگانی در  بخش حمل

 معرض خطر قرار دارد!
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فدراسیون جهانی سندیـکـاهـای کـارگـری 
مناسبت اول مـاه  یو)، به -تی -اف -(دبیلو

هـا  ، به تمام کارگران در همه قـاره٢٠٢٠مه 
فرستد؛ به آنانی که با کارشان چرخ  درود می

آورند، حتی درایـن  زندگی را به حرکت درمی
شرایط سخت شیوع ویروس کرونا به تولـیـد 
محصوالت ضروری زندگی که نیاز کارگـران 

 دهند. های مردم است، ادامه می و توده
ما درود و احترام خود به همٌه کارکنان در مراکز بهداشتی و درمانی سـراسـر 

داریم: پزشکان، پرستاران، همه کارکنان درمانی کـه هـر   جهان را تقدیم می
رغـم  روزه برای حفظ جان بیماران در این اوضاع گسترش ویروس کرونا و علی

کمبود وسائل محافظتی و بهداشتی با به خطر انداختـن جـان خـود مـبـارزه 
کنند، مایٌه افتخار هستند. آنان در صف اول مـبـارزه، بـا شـهـامـت و از   می

خودگذشتگی بار سنگین مداوای بیماران را در اوج شیوع این ویروس کـه تـا 
ها مبتال و مرگ چندصد هـزار گـردیـده اسـت، حضـور  حال باعث میلیون به

های آنـان تـوسـط  دارند. در یک سیستم بهداشت و درمان عمومی که بودجه
سـازی  هـای تـجـاری دلیل سـیـاسـت داری کاهش و نیز به های سرمایه دولت

است، سیستمی که به عمد بخش عمومی را تخریب تـا  درمان از کارایی افتاده
 کنند. خصوصی سازی و درآمدزایی داشته باشند، کار می

کارگران و تودٔه زحمتکش، ما با کارکنان بخش بهداشت و درمان هم صـدا 
کنیم و خـواسـتـار پـوشـش بـالفـاصـلـه  شده، با آنان همبستگی اعالم می

واکسیناسیون و تجهیز بخش درمان عمومی با مواد و وسایل ضـروری مـورد 
نیاز هم فوری و هم دایمی هستیم. خواستار لغو تقاضا برای خـریـد خـدمـات 
درمانی توسط بخش خصوصی و حذف خصوصی سـازی و تـجـاری کـردن 
خدمات درمانی و تامین اجتماعی هستیم. بهداشت و درمان همگانی رایگـان 

 با کیفیت برای همه. سالمتی کارگران به کسب سود ارجحیت دارد!
درود ما به کارگران بخش تولیـد و تـوزیـع غـذا و نـیـازهـای اولـیـه، در 

ها، خدمات نظافتی، بخـش تـولـیـد  ها، بخش داروسازی و داروخانه فروشگاه
برق و انرژی که با کار خود به مردم و کارگران امکان دسترسی به مـایـحـتـاج 

دلیل پـیـامـدهـای شـیـوع  دهند. همچنین، به اساسی برای بقا را تضمین می
هـا، عـدم پـرداخـت  ویروس کرونا،  ما یورش وسیع به حقوق کارگران، اخراج

 کنیم. های سندیکایی را محکوم می دستمزد و محدود کردن آزادی
ها، کسـانـی  بیکاران طوالنی مدت، کارگران بدون بیمه، مهاجرین، پناهنده

باشند، بـدون ایـنـکـه   که دچار بیماری هستند، در عمل به حال خود رها شده
شان باشند و یا از امـکـانـات ضـرور  توانایی کسب درآمدی برای تامین زندگی

 کند. مند گردند، و این عمال اوضاع را بدتر می برای حفظ سالمت خود بهره
های زیادی از سـراسـر جـهـان ازسـوی کـارکـنـان  ها و اعتراض شکایت
انـد،  کـار شـده کنـنـد امـا وادار بـه هایی که مواد ضروری را تولید نمی شرکت

انتشاریافته مبنی بر اینکه آنان در خط تولید و یا دفاتر کـاری، بـدون ایـنـکـه 
کارفرما وسایل حفاظتی ضروری را برای آنان مهیا نمایند، تحت فشـار کـاری 

شان فقط افزایش سود است؛ در نتیجه ویـروس  بوده و کارفرماها تمام تالش
یابد همانطور که در شمال ایتالیا، امریکا، ترکیه و جاهای  سریعتر گسترش می

دیگر اتفاق افتاد. در برخورد با مشکالت، ما قدرتمـنـدانـه حضـور خـواهـیـم 
داشت، ما خواستهای مبارزه جویانه را مطرح خواهیم کرد، خواست کـارگـران 

است از: بهداشت و درمان همگانی و رایگان، کار با دستمزد مـنـاسـب، حـق  عبارت
های کافی برای همه بیکاران وآنانی که قادر به کار نـیـسـتـنـد،  اشتغال دائم ، حمایت

ها  اند، لغو کلیه اخراج های دیگر آسیب دیده همه آنانی که از ویروس کرونا و یا بیماری
 باشند! بهانه شیوع این ویروس انجام گرفته است، می وهمه اقداماتی که به

های امپریالیستی کـه مـنـابـع  داری و قدرت در عین حال تضاد کشورهای سرمایه
ای  کنند وبا ایجاد جنگ و درگیرهای خونین منطقـه طبیعی و ثروت مردم را غارت می

های جنایتکارانه برای حفاظت از منافع اقتصادی خـود و عـلـیـه مـنـافـع  و در اقدام
نماید. تحریم اقتصادی امریکا عـلـیـه  تر می کنند، شرایط را سخت  کارگران اقدام می

های امپریالیستی و جنگ در سـوریـه،  مردم کوبا، ونزوئال و ایران، همچنین دخالت
 فلسطین، یمن و تولید و فروش سالح همچنان ادامه دارد.

احتکار مواد بهداشتی و ضروری برای مبارزه با کرونا، رقابت برای یـافـتـن واکسـن 
بـار  ها و کشورهایی که آن را کشف خواهند کـرد، بـه آن، منافع زیادی را برای شرکت

داری، کارگران و مردم همبستگی مـا و  خواهد آورد. علیه احتکار و تضادهای سرمایه
عنوان نـمـونـه کـوبـا پـزشـکـان  زحمتکشان جهان را در کنار خود خواهند داشت، به

متخصص خود را در همبستگی جهانی به چهارده کشور آسیب دیـده اعـزام نـمـوده 
است، کارگران ایتالیا در حمایت از کادر درمانی کوبا یک همایش سـازمـان دادنـد و 
کارگران دیگر کشورها در این مورد سکوت نکرده و علیه این بـحـران بـا شـعـارهـای 

 رزمجویانه اعالم همبستگی کردند.
 ٨دسـت آوردن  جان خود را برای به ١٨٨۶کارگران مهاجر شیکاگو، که در ماه مه 

ساعت کار در روز فدا کردند، راه را برای طبقه کارگرجهان برای ادامـه مـبـارزه بـرای 
حقوق خود هموار نمودند. جنبش بین المللی و طبقاتی کارگران با تشکل در صـفـوف 

کند و آن را در هـر  فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به این مبارزات افتخار می
دهد. مبارزه برای تامین نیازهای امروزین طـبـقـه کـارگـر و لـغـو  شرایطی ادامه می

 داری. استثمار. برای رهایی طبقه کارگر و آزادی وی از وحشیگری سرمایه
 وظایف عاجل ما

برادران و خواهران کارگر، شاغلین و بیکاران، بازنشستگـان، مـهـاجـریـنـطـلـن و  
پناهندگان، دانشمندان جوان، مردم بومی کشورها، زنان و مـردان، در مـواجـه بـا 

بار دیگر در صف نخست مبارزه و با  ای که روبرو هستیم، باید ما یک مشکالت پیچیده
 های فوری زیر، پیکار کنیم: اتحادعمل برای نابودی استثمار با خواست

ها و کشورها باید منابع الزم را جهت حمایت از بخش همگانی درمـان و  دولت -١
بهداشت تامین کنند، تا مردم بطور رایگان و تمام و کمال به درمان مناسب دسترسـی 

 داشته باشند.
 های استراتژیکی درمان و بهداشت بخش  ممنوع کردن خصوصی سازی -٢
های گفتـاری بـرداشـتـه و وظـایـف  های بین المللی دست از حمایت سازمان -٣

 اساسی خود را انجام دهند.
 واکسناسیون رایگان و ایمن برای همه -۴
 ها منع اخراج -۵
 به تمامی حقوق، بیمه و دستمزد کارکنان احترام گذاشته شود -۶
 های دموکراتیک و قانونی سندیکاها دفاع گردد از حقوق و آزادی -٧
 دفاع از حق اعتصاب کارگران -٨
 تقویت همبستگی بین المللی بین مردم و کارگران -٩
 جلوگیری از گرانی و احتکار کاالها -١٠
 مبارزه و مقابله با رشد پدیده نئوفاشیسم و نژادپرستی -١١

 
 همکاران عزیز، 

سال مبارزٔه فدراسیون، بیاید صفوف مبارزات طبقاتی خود را تـقـویـت  ٧۵به احترام 
را عملی سازیم. ما همه کـارگـران بـا هـم “  هیچ کس نباید تنها بماند” نموده و شعار 

سـال  ٧۵توانیم برای حصول به نیازهای نوین خود مبارزه کنیم. فدراسیون دراین  می
درصف اول مبارزه بوده و خواهد بود. این وظیفه ماست که مبارزه را ادامـه دهـیـم و 

 ادامه خواهیم داد.

 بیانیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری
اوضاع کنونی جهان و وظایف جنبش 

 سندیکایی


