
کـارگـران کشـورمـان در 
مبارزۀ سالیـان اخـیـر خـود 

انـد کـه  تجربه دریـافـتـه به
دستیابی بـه حـقـوق کـار، 
دستمزدی بهتر، و شـرایـط 

تر محیط کار و وضع  مناسب
معیشت، بـا مـبـارزه بـرای 
تشـکـیـل سـنـدیــکـاهـایــی 
مستقل با ماهیتی طبقاتی و 
دستیابی به امنیت شـغـلـی 
ــد.  ــد ش ــواه ــن خ ــک ــم م

ــــراض ــــت ــــای  اع  ٢٩ه
سـنـگ  های کارِی" تحمیلی پیمانکار، مبارزٔه کارگران مـعـدن زغـال ماه کارگران عسلویه به "شیفت اردیبهشت

ماه آنان بر اجـرای  اردیبهشت ٢٩سازی، برای دستیابی به قراردادهای "دائمی"، و تأکید  کرمان ضد خصوصی
هـای پـیـمـانـکـاری"،  بندی مشاغل"، مبارزٔه کارگران شهرداری تبریز برای "حذف شـرکـت درست "طرح طبقه

منظور دستیابی به امنیت شـغـلـی و دسـتـمـزدی بـهـتـر در  هایی از مبارزات زحمتکشان کشورمان به نمونه
 های اخیر بوده است. هفته

خصوص بـا تـبـدیـل مـنـاطـق  های اخیر با گسترش مناطق "آزاد و ویژه اقتصادی"، به رژیم والیی در سال
کشـی از  قـانـونـی و بـهـره های پتروشیمی به مناطق "آزاد و ویژه اقتصادی"، بی خیز و مناطقی با شرکت نفت

ای تشدید کـرده اسـت. بـخـشـی از کـارگـران شـاغـل در  طور وحشیانه کارگران شاغل در صنایع نفت را به
های عسلویه (پارس جنوبی) مجبور به تردد بین شهـرهـای مـخـتـلـف هسـتـنـد. کـارگـران ایـن  پتروشیمی
کار و یـک هـفـتـه  ،  از تغییر نحؤه کار "یک هفته روزکار، یک هفته شب٩٩ماه  اردیبهشت ٢٩ها،  پتروشیمی

روز استراحت"، از  ۴کار و  [روز] شب ۴روز روزکار و  ۴صورت  ساعت شیفت به ١٢استراحت" به "برنامه [کاری] 
کشـی در  اول خردادماه تجمع اعتراضی برگزار کردند. رژیم والیی برای ایجاد تفرقه بین کارگران و تشدید بهره

طور  کشی کارگران را به بندی نیروی کار، تبعیض در پرداخت دستمزد و مزایای کاری، بهره صنایع نفت، با الیه
مزد یکسان"  -در این صنایع و مناطق پرداخت دستمزد بنا بر قانون "کار یکسان  ای تشدید کرده است.  سبعانه

مستقیم"، "پیمانکاری"، "معین" و "ارکـان  -مفهومی ندارد. کارگران با تخصصی یکسان با قراردادهایی "رسمی
 ٨شوند. کارگران رسمی بیشترین مزایا را دارند و گاهی تـا  کار گرفته می ثالث" به

کنند؛ در صورتی که کـارگـران "ارکـان  میلیون تومان در ماه دستمزد دریافت می

گیری ویروس کرونا،  در وضعیت همه
های چند هفته  ترین موضوع ازجمله مهم

اخیر ادامه یافتن اجرای برنامه تعدیل 
سازی ویژه گسترش خصوصی به -ساختاری

فقیه بوده است.  با حمایت مستقیم ولی -
آزادسازی سهام عدالت و واگذاری شستا 

هایی از راهبرد حکومت جمهوری  نمونه
اسالمی در مقطع زمانی حساس کنونی 
است. اگر چوب حراج زدن بر ثروت ملی زیر 

سازی را (که درحقیقت اقدام  نام خصوصی
تر  شده رژیم برای اتصال محکم ریزی برنامه

مالی جهانی است) درکنار   با سرمایه
های مهم پرشتاب در دو عرصه  تحول

سیاست داخلی و خارجی و همچنین 
های قدرت در حاکمیت  ها در معادله تحول

تر از سیر  قرار دهیم، دورنمایی دقیق
تر مبارزٔه طبقاتی  عبارت دقیق رویدادها یا به

 توانیم ترسیم کنیم.  جاری در جامعه را می
زمان با گسترش  های اخیر هم در هفته
سازی، کارگران میهن ما به  خصوصی

شان با این برنامٔه ضد ملی  مخالفت و مبارزه
ادامه دادند. اعتصاب متحد کارگران معدن 
کرمان، اعتراض زحمتکشان به مصوبه مزد 

های متعدد  و خواست لغو آن، اعتراض ٩٩
کارگران هپکو، آذرآب و دیگر واحدهای 

های  همراه حرکت بزرگ صنعتی، به
اعتراضی 

   ١٣٩٩خرداد ماه  ۵، ٣٣شمارۀ 

د! و د  ور  ه  ان   کار
زنان کارگر و سرپرست 
خانوار، زندگی در زیر 

 خط فقر!

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! 

تأملی بر ضرورت تقویت 
بنیٔه جنبش کارگری و 
 سندیکایی کشور

 ٢ادامه  در صفحه 

شـمـاری کـه  های بـی مردم ایران با دشواری
اجتماعی رژیـم  -های اقتصادی اجرای سیاست

وجـود آورده اسـت،  مانده والیت فقیه بـه واپس
کنند. در ایـن  دوران بسیار سختی را سپری می

میان زنان کارگر و سرپرست خانـوار عـالوه بـر 
ای که در حق آنان روا داشـتـه  تبعیض جنسیتی

شود، از تـبـعـیـض در کـار نـیـز در رنـج  می
اند. بر اساس آمارهای ارائه شده، بیش  مضاعف

میلیون زن در کشور ما سرپرست خانوارنـد.  ٣از 
هایـی کـه زن  در ده سال گذشته تعداد خانواده

درصد افزایش داشـتـه  ۵٨اند  سرپرست خانواده

است. دربارٔه دلیل فقر و نداری زنان کارگر و سرپرسـت 
توان گفت ولی دلیلی که از  ها می خانوار بسیاری  نکته

های تعـدیـل سـاخـتـاری و  تر است سیاست همه مهم
هایی کـه هـمـه  آزادسازی اقتصادی هستند، سیاست

انـد.  رأی و سـهـیـم های رژیم در اجرای آن هـم جناح
اند که میانگین سن زنـان  آمارهای رسمی حاکی از آن

 سال است. ۶٠تا  ١٨سرپرست خانوار در کشور 
قبل از ظهور بـحـران  

کـــرونـــا، کـــارگـــران و 

 ٢ادامه  در صفحه 

 ٣ادامه  در صفحه 

امنیت شغلی کارگران صنعت نفت؛ مبارزه نفتگران ضد 
 قراردادهای موقت!



 ٣٣شمارۀ   ١٣٩٩خرداد  ۵دوشنبه    ٢ 

بگیران برای  بازنشستگان و مستمری  پرستاران و همچنین خواست عاجل
اند از مقاومت و مبارزه طبقه کارگر و  هایی افزایش حقوق و مستمری، نمونه

ها  ها و خواست ها و اعتراض زحمتکشان کشور در حال حاضر. این اعتصاب
ها را با همٔه توان  اش انواع نیرنگ های امنیتی درحالی که رژیم و ارگان

شوند  اند همچنان بر پا می کار گرفته منظور مهار و کنترل جنبش کارگری به به
های قوه قضاییه در زمینه جنبش  گیری گردند. در مورد بیان موضع و ابراز می

تر شود، زیرا از  اعتراضی زحمتکشان از طریق سخنگویش نیز باید توجه دقیق
سویی گواه هراس و نگرانی رژیم از اعتال و تقویت مبارزات کارگری است و از 

سیاسی رژیم  -های امنیتی های کمتر پیدای برنامه و محاسبه دیگر سو زاویه
های سندیکایی و کارگری را آشکار  انحراف کشاندن حرکت هدف مهار و به به
ماه، در گزارشی از قول سخنگوی قوه  اردیبهشت ١۶کند. خبرگزاری ایلنا،  می

قضاییه، نوشت: "نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه 
گیرد، فرق بگذاریم و  امنیت ملی و اقداماتی که تحت تأثیر بیگانگان شکل می

توصیه شده درباره اعتراضات کارگری با اغماض برخورد شود. ... این سیاست 
دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار 

وسطایی رژیم و  کند."  باید پرسید چه رخ داده است که دستگاه قضای قرون
باره اعمال  یک رأس آن یعنی شخصی چون ابراهیم رئیسی با آن سابقه به

گذارد؟! چه  نمایش می های کارگری را به سیاست "اغماض" در برابر اعتراض
هایی از  گیری چنین موضع هایی درحال رخ دادن است و چرا، که  تغییر و تحول
عالوه، آیا  شود؟! به نمایی می اش تبلیغ و بزرگ ویژه قوه قضاییه سوی نظام به

شده با راهبرد حفظ نظام و اتصال  دقت محاسبه گونه مانورهای به میان این
ترش به سرمایه مالی جهانی در خالل چوب حراج زدن بر ثروت ملی  محکم

نباید ارتباطی دید و بر آن انگشت گذاشت؟! این نکته را نیز بیفزاییم که روی 
های زحمتکشان،  اصطالح سیاست "اغماض" در برابر اعتراض دیگر سکه به

های سنگین و ظالمانٔه  فشار به فعاالن صنفی و سندیکایی است! تأیید حکم
قضایی برای اعضای انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان شمالی، 

های پنهان دیگری از سیاست چندوجهی مهار جنبش کارگری را آشکار  زاویه
تنها نباید در دام این مانورهای فریبکارانه  کند. مبارزان جنبش سندیکایی نه می
ویژه از سوی دستگاه قضایی بیفتند، بلکه با درایت تمام باید به افشای این  به

گاهی توده سیاست به های کارگر بپردازند. سیر رویدادها معرف این  منظور آ
ها  و  واقعیت است که مبارزه مردم ما با دیکتاتوری و همچنین با مداخله

گذارد. انباشت نارضایتی اجتماعی  ای گام می های خارجی به مرحله تازه تحریم
ویژه در میان کارگران و زحمتکشان و همچنین خشم و نارضایتی  ازجمله و به

هایی انکارناپذیرند که  فقیه، واقعیت های رژیم والیت  های مردم از سیاست توده
روی، چگونگی حضور، نقش، و  اند. ازاین از چشم سران نظام نیز پنهان نمانده

ها و  اش بر تحول جایگاه جنبش کارگری و سندیکایی و نیز میزان اثرگذاری
ترین مباحث سیاسی در کشور  های احتمالی اجتماعی، در زمرٔه مهم خیزش

بینانه از سیر رویدادها این نکته محوری را برجسته  ماست. ارزیابی واقع
سازد که باید با تمام توان در راه تقویت بنیٔه جنبش کارگری و سندیکایی با  می

ای انقالبی در این مقطع زمانی  استفاده از همه امکانات کوشید. این وظیفه
ها  ها و کارخانه های کارگر در سطح کارگاه حساس است. حضور در میان توده

دیگر اصل مقدم در راه تقویت بنیه جنبش کارگری و  عبارت اولویت یا به
های کارگر و محصور کردن  سندیکایی است. بدون ارتباط گرفتن با توده

شود تا  های انحرافی و ذهنی این امکان فراهم می خویش در فضای بحث
های   های زرد حکومتی) بتوانند در لفافه های امنیتی (با همدستی تشکل  ارگان

افکنانه  های جنبش تفرقه بیندازند. از هر اقدام و بحث تفرقه رنگارنگ در صف
ای باید اکیدًا پرهیز کرد. ضمن رعایت این اصل باید توجه  هر شکل و بهانه به

داشت که تقویت بنیه جنبش کارگری و سندیکایی بدون اتحاد و استقالل 
رو در هرگام و اقدام عملی و در  پذیر نخواهد بود. ازاین عمل طبقاتی تحقق

های زرد حکومتی  یک از تشکل این نکته مهم که هیچ مباحث نظری توجه به 
نمایندٔه زحمتکشان نیستند و شناسنامه سندیکایی ندارند یک اصل اساسی 

های زرد حکومتی و رهبری فاسدشان  است. تغییروتحولی در تشکل
کارگری ندارند و  -ها ماهیتی سندیکایی بینیم. اصوًال این تشکل نمی

شان حتا در تظاهر به دفاع از حقوق صنفی کارگران ظرفیت الزم را  رهبری
ویژه مباحث مربوط  های اخیر به ندارند. باید یادآور شویم که در تحوالت هفته

و احیای حقوق سندیکایی، بیشتر مانورهای فریبکارانه  ٩٩به مصوبه مزد 

 ادامۀ تأملی بر ضرورت تقویت بنیٔه جنبش کارگری ...

های صنفی  سران خانه کارگر، شوراهای اسالمی کار، و کانون عالی انجمن
ایم و دیده بودیم. این  درخصوص این یا آن مورد مشخص مسائل رفاهی را دیده

مانورها نشانه تغییروتحول نیستند. سیر شکاف، تقابل، و جدایی بین بدنه و 
ویژه کانون عالی شوراهای اسالمی  به -های زرد حکومتی را رهبری فاسد تشکل
های این  گیری جمع موضع نباید با سیاست کلی و حاصل -کار و خانه کارگر

داد. تأکید بر  دست هایی نادرست به ها مخلوط کرد و از آن ارزیابی تشکل
خدشه از حقوق صنفی و سیاسی طبقه  معنای دفاع بی استقالل عمل طبقاتی به

های  کارگر و زحمتکشان و مرزبندی کردن روشن با استبداد مذهبی و اهرم
های زرد حکومتی است. جنبش کارگری  مداخله آن در امور کارگری یعنی تشکل

و سندیکایی بدون مرزبندی روشن با استبداد حاکم، بدون تعیین سیاست 
گاهی  صحیح برای تأمین منافع صنفی و رفاهی کارگران، قادر نخواهد بود بذر آ

های کارگر بیفشاند. حضور میان کارگران، استفاده از همه  طبقاتی را میان توده
های سنجیده، پافشاری بر اتحادعمل،  کار بردن تاکتیک ها، به امکانات و روزنه

 سندیکایی در این مقطع زمانی است. -یگانه راه تقویت بنیه جنبش کارگری

اند در حدود حداقل دستمـزد  التحصیل دانشگاهی ثالثی"، که بخشی از آنان فارغ
را دریـافـت  -میلـیـون تـومـان در مـاه ٢یعنی حدود -عالی کار مصوب شورای

ترین امنیت شغلی ندارند و دالالن پیمانکار هر طور  کنند. این کارگران کوچک می
هـا  دهند. در شرایطی که "ناهار رسـمـی شان دستمزد می که بخواهند به کارگران

ی غذای یک کارگر پیمانکاری،  هزار تومان است"، "کل سه وعده ٨٠یا  ٧٠حدود 
 هزار تومان" در روز است.   ٢٧

هایـی  بندی مشاغل" باید در کارگاه بر اساس قانون کار رژیم والیی، "طرح طبقه
هـای اعـتـراضـی کـارگـران  کارگر اجرا گردد. خـیـلـی از تـجـمـع ۵٠با بیشتر از 
علت اجرا نشـدن یـا اجـرای نـاقـص "طـرح  های اخیر به ها در سال پتروشیمی

، حـاتـم ٩٩ماه  اردیبهشت ٣٠بندی مشاغل" بوده است. بنا به گزارش ایلنا،  طبقه
گفته بود: "هـمـه کـارگـران  ٩٨ماه  شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار، در دی

های مشمول قانون کار بـایـد  اعم از قرارداد موقت، دائم و فصلی شاغل در کارگاه
 بندی مشاغل تطبیق یابند."  با طرح طبقه

هـای  بندی مشاغل" را در اکـثـر کـارگـاه گرچه رژیم ستمگر والیی "طرح طبقه
کند، با تبدیل بعضی از مراکز نفتی به مناطق "آزاد  مشمول قانون کار نیز اجرا نمی

کشـی از  و ویژه اقتصادی" و به بهانه مشمول قانون کار نشدن این مناطق، بهـره
بنـدی  سازی و اجرای "طرح طبقه کند. اجرا نشدن خصوصی کارگران را تشدید می

سنـگ کـرمـان  کارگر معدن زغال ٣٠٠٠های بیش از  ترین خواست مشاغل" مهم
هـمـراه  ماه مدیرعامل صندوق بـازنشـسـتـگـی فـوالد بـه اردیبهشت ٢٨بود. روز 

هزار تومان بـه  ۵٠٠فرمانداران و دیگر کارگزاران امنیتی رژیم با پرداخت ماهیانه 
بندی مشاغل" درصـدد خـاتـمـه دادن بـه  عنوان اجرای "طرح طبقه هر کارگر به

بندی مشـاغـل  اعتصاب کارگران برآمدند، اما کارگران خواستار اجرای طرح طبقه
 میلیون تومان در ماه بودند. ١همراه با افزایش 

اش در بازداشت "مـوقـت سـه نـفـر" از  رژیم بعد از نشان دادن ماهیت واقعی
های کارگـران، بـر   کارگران، متعاقب وعده نماینده ولی فقیه به "پیگیری" خواست

مـاه، کـارگـران بـه سـر کـار بـازگشـتـنـد.  اردیبـهـشـت ٣٠اساس گزارش ایلنا، 
توان رژیم ارتجاعی والیت فقیه  ای پیگیر و متحد، می دیگر، فقط با مبارزه عبارت به

 نشینی واداشت. عقب را به

 ادامۀ امنیت شغلی کارگران ...



 ٣٣شمارۀ    ١٣٩٩خرداد  ۵دوشنبه    ٣ 

 ادامۀ زنان کارگر ...

ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار با دشواری زنـدگـی خـود و  زحمتکشان به
کردند. با گسترش بحران کرونا هم معیشت و هـم  شان را تأمین می فرزندان

سالمت این زحمتکشان بیش از گذشته با دشواری و خطر روبرو شده اسـت. 
روها دستفروشی  بسیاری از این زنان زحمتکش در راهروهای مترو یا در پیاده

گذاری" برای این زنـان زحـمـتـکـش  کنند. در خانه ماندن و حفظ "فاصله می
هـای  معنایی ندارد! بسیاری دیگر از این زنان، کارگرانی هستند که در کارگـاه

کارند و با بروز ویروس کرونا بـیـش از دیـگـران آسـیـب  زیرزمینی مشغول به
درصـدی  ٢١اند. نکته بسیار با اهمیت تصویب افزایش بسیار نـاچـیـز  دیده

از طرف دولت و پیامدهای ناگوار آن برای زنان کارگر  ٩٩دستمزد برای سال 
انـد.  های کوچک و کمتر از ده نفـر شـاغـل است. زنان کارگر اغلب در کارگاه

شان اجرا  ها و مسائل همین قانون کار موجود هم در مورد کارگران این کارگاه
ساعت کـار در  ٨شود.  زنان کارگر و سرپرست خانوار مجبورند با بیش از  نمی

روز با دستمزدی کمتر از آنچه تصویـب شـده اسـت کـارهـایـی سـخـت و 
مـاه، گـزارش  اردیبهشت ١۵فرسا انجام دهند. خبرگزاری دولتی ایرنا،  طاقت
ها و همچنین محدودیت  دهد: "با توجه به گستردگی و فراوانی این کارگاه می

نیروی کار در واحدهای نظارت ادارات کار، امکان نظارت بر شـرایـط کـاری 
کـه  هـا شـرایـطـی زنان کارگر بسیار مشکل است و زنان کارگر در این کارگـاه

قانون کار تعریف کرده، را ندارند." چنین پیش آمـده اسـت کـه ایـن روزهـا 
آورند،  های موجود را بر زبان می بسیاری از مسئوالن ریزودرشت رژیم واقعیت

اما توقع و انتظار داشتن از آنان برای نظارت و فراهم ساختن شرایطی سـالـم 
و مفید در محیط کار از طرف آنان و نهادهای وابسته به حکومت بس عـبـث 
است. پرواضح است که در نبوِد سندیکاهای مستقل کارگری دفاع از مـنـافـع 
کارگران و زحمتکشان با مانع روبرو است. باید با تشدید مبارزه بـا حـکـومـت 
جمهوری اسالمی این سندیکاهای مستقل را برقرار کرد. وظیفه مهـم زنـان 

پـای مـردان  ای متحد و مـنـسـجـم، هـم کارگر در این شرایط دشوار، مبارزه
شک بـا  طبقۀ خود، در راه احیای سندیکاهای مستقل کارگری است. بی هم

 شود. رزم مشترک این درد مشترک درمان می

چرا ایمنی و بهداشت محیط کار رعایت 
 شود؟ نمی

 سیزوه پالما، سخنگوی ملی کوساتو
های کارگری آفریقای جنوبی (کـوسـاتـو)،  برگرفته از سایت کنگره اتحادیه

 ١٣٩٨اسفندماه  ١۶
http://mediadon.co.za/2020/03/06/cosatu-outrightly-
r e j e c t s -t h e -s u g g e s t i o n -b y -t h e -a n c -n a t i o n a l -
spokesperson-cde-pule-mabe-for-pensions-to-fill-the-

funding-gap-for-emerging-enterprises 

متعاقـب تـأکـیـد 
فقـیـه بـر  اخیر ولی 

"حــذف مــقـــررات 
وپـــاگـــیـــر"،  دســـت

 ٢٩خبرگزاری ایلنا، 
، ٩٩مـاه  اردیبهشت
ســـپـــاری  از بـــرون

ای و  "بازرسی بیـمـه
احــراز اشــتــغــال 
کارگران ساختمانی" 

وسیـلـٔه سـازمـان  به
تأمین اجتماعی گزارش داد. بر اساس دیدگاه نولیـبـرالـی رژیـم، بـازرسـی از 

وپاگیر" است [!]  وسیلٔه بازرسان وزارت کار یکی از "مقررات دست محیط کار به
مـرور از تـعـداد  سال اخیر وزارت کـار بـه ٧خصوص در  و باید حذف گردد. به
ها کاسته است. وزیر کار وقت و سخنگـوی دولـت درحـال  بازرسان و بازرسی

هـای کـار  حاضر یعنی علی ربیعی چند سال پیش گفتـه بـود: "در بـازرسـی
سپاری کردیم." ربیعـی در ادامـه ایـن  ها را برون تجدیدنظر و برخی از بازرسی

جای آنکه بازرسی کار را افـزایـش  ، گفت: "به١٣٩٣ماه  دی ٢اقدام به ایسنا، 
دهیم در هر کارگاه یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامـل بـا کـارفـرمـا قـرار 

خانـه بـا  دهیم." وزارت کار پا را حتا از این هم فراتر گذاشت و معاون وزارت می
، گفـت: "در ١٣٩٣ماه  دی ١٧اشاره به "مدل جدید بازرسی خودکار" به ایسنا، 

مدل جدید سیستم خودبازرسی کار غرامت محوری و جریمه کارفـرمـا کـامـًال 
سازی مـحـیـط کـار"  امحا شده و رویکرد تعامل فعال با کارفرما با هدف ایمن

ایم که رئیـس  شود. در ادامه این پویه، اکنون به جایی رسیده درپیش گرفته می
های حفاظت فنی و بهداشـت کـار  های صنفی مسئولین کمیته کانون انجمن

میلیون مـحـیـط  ۴، گفته است: "بیش از ٩٩ماه  اردیبهشت ١٧کشور به ایلنا، 
کار مشمول قانون کار در ایران وجود دارد. تعداد بازرسـان وزارت کـار حـدود 

تـوانـد از  بار، یک کارگاه مـی نفر است... [بنا بر این] هر پنج سال یک  ١٢٠٠
دانیم بـر چـه چـیـزی نـظـارت  سوی بازرسان، بازرسی شود. ... ما دقیقًا نمی

شود... بسیاری از حوادث کار که منجر بـه مـرگ یـا مصـدومـیـت افـراد  می
کند و آنهـا فـقـط  شوند. ... کرونا جان کارگران را تهدید می شود، ثبت نمی می

 ابزار خودمراقبتی را دارند."
 ۵وپاگیر"، مجلس روز  همچنین در همین راستا یعنی "حذف مقررات دست

نـفـر از  ٣۵٠٠اصطالح "اجازه" داد تا با  ، به وزارت صنعت به١٣٩٣خردادماه 
بازرسان در حوزه نظارت بر بازار "قرارداد کار معین منعقد کند." اکنون بـعـد از 

، در بـحـث ١٣٩٨کارگر معدن در سال  ١٩باختن   دنبال جان سال، به ۶حدود 
نبوِد  پوشش نظارتی بازرسان وزارت صنعت، کارشناس ایمنی و بهداشت کـار 

را بـایـد سـال مـرگ ارزان  ١٣٩٨، گفت: "سـال ٩٩ماه  فروردین ۶به ایلنا، 
فقیه بـه "مـرگ ارزان" کـنـونـی   رسد ولی نظر می معدنچیان ایرانی نامید." به

 کارگران  قانع  نیست.
 ٢، نماینده ارومیه در مجلس در روز ٩٩ماه  اردیبهشت ۴بنا به گزارش ایلنا، 

نفر از کارگران پتروشیمی" به بیماری کـرونـا  ٣٧ماه، از مبتال شدن " اردیبهشت
خبر داد. او گفت: "پتروشیمی ارومیه بدون رعایت اصول بهداشتی، کارگران را 

کار کرد." روز بعد استاندار ارومیه تعداد مبتال  در ایام تعطیلی واحدها، دعوت به
نفر عنوان کرد، و مدیرکل تعاون و رفاه اجتمـاعـی  ٣٨شدگان در پتروشیمی را 

غربی نیز گفت: "در پتروشیمی ارومیه... هیچ اقدامـی بـرای  استان آذربایجان
کـه رژیـم  جلوگیری از گسترش ویروس [کرونا] صورت نگرفته است." درحالی

والیی مدعی است به کشورهایی مانند آلمان "کیت تست" و "ماسک" فرستاده 
دیـگـر  -تا زمان تهیه این گزارش ایلنا -دلیل کمبود "کیت تست" است، اما به

جاست که دبیرخانـه  کارگران شاغل در پتروشیمی تست نشده بودند. جالب این
 ٢٣های سازمـان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی تـازه در روز  ای کارگزاری امور بیمه
ها را صرفًا "بالمانع" اعـالم کـرد.  ماه انجام فرایند بازرسی کارگزاری اردیبهشت

آهـن جـنـوب شـرق"  ماه کارگران "خطوط ابنیـه فـنـی راه اردیبهشت ٢٩روز 
خواستار ایجاد تشکل "مستقل کارگری" شدند. آنان دستیابی به امنیت شغلـی 
و "ایمنی و بهداشت پیشگیرانه در ایامی که کرونا امنیت جانی"  کارگران را بـه 

 خطر انداخته است را درگرو بر پایی تشکل "صنفی مستقل" دانستند.

 ادامۀ در دفاع از حقوق بازنشستگان و ...



١٣٩٩خرداد  ۵دوشنبه    ۴  ٣٣شمارۀ   

 لطفًا در مکاتبات خود با آدرس های زیر از ذکر هرگونه نام اضافی خودداری کنید.
 آدرس پستی: 

B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 
            http://www.tudehpartyiran.org »میل-ای«آدرس های اینترنت و 

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 

 ٣٣شمارۀ    -نامۀ مردم ضمیمۀ کارگری 
Nameh Mardom –Workers Supplement No.33 

 شمارۀ فاکس و تلفن 
 پیام گیر ما

004930 
23629727 

25 May 2020 

های کارگری آفریقای جنوبی برای حمایت از حقـوق  کارزار کنگرٔه اتحادیه
 های کارگری ها و محله ها، کارگاه بازنشستگی در سطح کارخانه

های کارگری آفریقای جنوبی (کوساتو) با پـیـشـنـهـاد پـل  کنگره اتحادیه
سی)، مبنی بر تأمیـن  -ان -میبی، سخنگوی کنگره ملی افریقای جنوبی (ا

ای) با  -ام ـ ام -های متوسط و کوچک و مایکرو (اس کسری بودجه شرکت
شدت مخالف است. پل میبی در گردهمایی  انداز صندوق بازنشستگی به پس

شورای مشاغل آفریقایی تبارها پیشنهاد داد که این کاهش بودجـه بـا پـول 
 صندوق بازنشستگی تأمین گردد.

ما معتقدیم که به مسائل و مشکالت مشاغل کوچک باید توجه ویژه شود، 
حـل  انداز بـازنشـسـتـگـی راه کنیم که استفاده و دستبرد به پس اما تأکید می

چـنـان  انـداز کـارگـران بـوده و بـایـد آن نیست. صندوق بازنشستگی پـس
منـد شـونـد. از دارایـی  گذاری گردد که زحمتکشان از بابت آن بهره سرمایه

های اشتباه سوءاستفاده و بـه آن  منظور جبران سیاست زحمتکشان نباید به
دستبرد زده شود. واقعیت این است که دورنمایی که برنـامـه تـوسـعـه مـلـی 

پی) که از سوی دولت کنگره ملی آفریقـای جـنـوبـی در  -دی-(ان ٢٠٣٠
ارائه گردید و مطابق آن مشاغل کوچک را همچون موتور رشـد  ٢٠١٢سال 

اقتصادی و ایجاد کنندٔه مشاغل معرفی کرده است، اقدامی عـمـلـی بـرای 
های اقتصادی بازتابی از برآینـد  اجرای آن تا کنون صورت نگرفته بود. برنامه

هـای  کارگیـری سـیـاسـت و توازن قوا در دولت بوده و نشانگر آن است که به
هزیـنـه  داران و به کارانه و لیبرالی در حمایت از سرمایه ای محافظه اقتصادی

عالوه، این خود نیـز از تـوازن  مشاغل کوچک و کارگران درجریان است. به
 کند. نیروهای طبقاتی در دولت کنگره ملی افریقای جنوبی هم حکایت می

کنگره ملی افریقای جنوبی اخیرًا در سطح ملی از یک بودجه ضد کارگری 
هـای  هـا و شـرکـت چیزی بـه مـایـکـرو حمایت کرده است. این بودجه هیچ

کوچک در نواحی و شهرهای مختلف که اغلب تغذیه یا تـأمـیـن لـبـاس و 
دهد. از آنجایی که کنگره ملی  پوشاک برای مردم را بر عهده دارند، ارائه نمی

بیند از جـیـب کـارگـران  ایرادی نمی  ارائه شده  آفریقای جنوبی در این بودجه
دهد، و بـا کـمـال  دزدد و حقوق، مزایا، و بازنشستگی آنان را کاهش می می

خـواهـد  شود که دولت با همان پول بازنشستگی کارگران می تعجب دیده می
 مشاغل کوچک را تقویت کند.

جای پـنـهـان شـدن پشـت صـنـدوق  کنگره ملی افریقای جنوبی باید به
کارانه و لیبرالی دولـت  های محافظه بازنشستگی کارگران، برای تغییر برنامه

تالش اساسی کند. شوربختانه کنگره ملی با تشویق دولت حقوق کارگران را 
نفع همه خواهد بود که در گام نخست با تضعیف مشـاغـل  کند. به قربانی می

های دولت علیه طبقه کارگر و تـهـیـدسـتـان  کوچک مبارزه شود، با سیاست
رفت از این معضل، کشور به برنامـه  منظور برون شهر و روستا مقابله گردد. به

ای جایگزین نیاز دارد. بودجه ملی بـایسـتـی در جـهـت تشـویـق  اقتصادی

ای و اقتصاد شهرهای کوچک باشـد، زیـرا بـدیـن  گذاری در مناطق حاشیه سرمایه
کند. دولت کنگـره مـلـی افـریـقـای  ترتیب مستقیمًا با اقتصاد مردم سروکار پیدا می

های دولتی و نـهـادهـای  جنوبی به کاستن از بوروکراسی و هماهنگ کردن سازمان
ها نیاز دارد. کنگره مـلـی آفـریـقـای  حامی مشاغل کوچک و بهبود بخشیدن به آن

هـا و بـحـث در مـورد  جنوبی بایستی که زمان زیادی را برای علنی کردن تصمیم
بودجٔه پیشنهادی صرف کند.  بودجه باید مترقی و در جهت منافع قشرهای مولـد و 
تهیدستان تنظیم شود. اتحادیه کارگری ما همچنین از کنگره ملی آفریقای جنـوبـی 

خواهد که با مشکالت ساختاری و تمرکز در بخش بانکی برخورد کـنـد. تـمـرکـز  می
های اصـلـی و  روی بهبود دسترسی به امکانات بانکی مناسب باید باشد، زیرا بانک

آورنـد.  حسـاب نـمـی های مالی، مشاغل کوچک را در حکـم مشـتـری بـه مؤسسه
منـظـور رشـد بـا مشـکـل  درنتیجه، این مشاغل برای دستیابی به امکانات مالی به

هـا  اند. الزم است که دولت دخالت کرده و امکان دسترسی مالی را برای  آن مواجه
درصـد  ٩٠بـانـک بـزرگ مسـئـول بـیـش از  ۵تسهیل کند.  در آفریقای جنوبی 

های بانکی متمرکز جـهـانـی اسـت.  های مالی هستند و این یکی از سیستم سپرده
اند  تر شدن های بزرگ چنین است که هرلحظه درحال بزرگ گرایش عمومی سازمان

 شان نیستند  و وسوسٔه کسب قدرتی بیشتر را دارند. های و اساسًا پاسخگوی تصمیم
نیاز آفریقای جنوبی این است که بخش مالی و بانـکـی را از انـحـصـار بـخـش 

دهـنـد.  های بزرگ به مشاغل کوچـک وام نـمـی خصوصی دربیاورد، زیرا این بانک
گـاهـانـه وام  رهبری کنگره ملی آفریقای جنوبی باید بانک مرکزی را وادار کند که آ
پرداخت کند و اجازه دهد که صاحبان مشاغل کوچک به سیستم مـالـی مـنـاسـب 

 دسترسی داشته باشند. 
هـای  همچنین ما خواستار آنیم که کنگره ملی آفریقای جنوبی قاطعانه سـیـاسـت

مالی را تغییر دهد تا شرایط پرداخت وام و اعتبار و تأمین بودجه و مـیـزان بـهـره در 
داری چندان رغبتـی بـرای اعـمـال  سود مردم تغییر یابد. خزانه بخش خصوصی به

هـای  های تجارتی ندارد، با این اطمینان که بخشی از وام کنترل مناسب روی بانک
منظور ایجاد شغل و در سطحی وسیع برای رشد اقـتـصـادی اسـتـفـاده  پرداختی به

شوند.  نرخ بهره، شاید مؤثرترین عامل در اقتصاد، فقط موضوعی فنی نـیـسـت،  می
گـذاری از  های اقتصادی دارد. عامل رشد سرمایه بلکه تأثیری عمیق بر همه بخش

طریق وام گرفتن است و نرخ باالی بهره، هزینٔه وام گرفتن برای صاحبان مشـاغـل 
 کوچک را بسیار باال برده و تولیدکنندگان ُخرد قدرت بازپرداخت آن را ندارند.

گـیـری  در شـکـل  کننده های بازنشستگی قطعًا نقشی تعیین منابع مالی صندوق
های آزمایشگاهی دولت بـرای  ها قلک انواع جدید مالکیت در اقتصاد دارند، ولی آن

 اش نیستند. های اقتصادی پوشاندن اشتباه سیاست

در دفاع از 
حقوق 

بازنشستگان و 
های  صندوق

 بازنشستگی

 ٣ادامه  در صفحه 


