
د! و د  ور  ه  ان   کار

 ای مخالفت کارگران با طرح مزد منطقه
با نزدیک شدن قیمت دالر به سی هزار تـومـان 

هـای  شهرها حداقل ده میلیون تومان در ماه شده است. در مـاه و نرخ تورم به شصت درصد، خط فقر در کالن
 ٧٠کنند. حدود  میلیون تومان عنوان می ٩شهرها را  ساز رژیم نیز خط فقر در کالن های دست اخیر حتا تشکل

 ٢بگیر" هستند. آنان در صورتی که مشمول قانون کار باشند، "در بهترین حالت  درصد کارگران شاغل "حداقل
کنند. گرچه به هیچ کارگری از حداقل مزد جدید تعیین شده توسط  هزار تومان" مزد دریافت می ۶١١میلیون و 

مهرماه ایـلـنـا و بـر  ٩گزارش  تر نباید پرداخت شود، به هزار تومان کم ۶١١میلیون و  ٢شورای عالی کار یعنی
توانند کارگران قرارداد موقتی، زنان سرپرست خانوار،  داران، کارفرمایان می سرمایه اساس "گفتمان جدید" کالن

دیگر، این کارگران که به آنان "مـعـمـوًال مـزایـای  عبارت کنند، به و جز اینان، را با "حقوق وزارت کار" استخدام 
هزار تومان"  ٩٠٠پردازند"، با "پایه مزد یک میلیون و  مزدی مانند حق سنوات، بن خواربار و حق مسکن را نمی

درصد کارگران کشورمـان در بـهـتـریـن حـالـت  ٧٠گیرند. این یعنی  کار می به
هزار تومـان) دسـتـمـزد  ٩٠٠چهارم خط فقر (یعنی یک میلیون و  میزان یک به

درآمد ماهیگیری مشغـول  شغل پرخطر اما کم هزاران تن از زحمتکشان مناطق شمالی و جنوبی میهن ما به
شان بـه  های تر گزارش و خبری از چگونگی معیشت این زحمتکشان و خانوارهای آنان و اعتراض هستند. کم

های زحمتکش جنوب و شمال کشور از راه ایـن شـغـل  شرایط موجود انتشار یافته است. بسیاری از خانواده
ها چند سالی است که منـبـع درآمـد صـیـادان زحـمـتـکـش  کنند. با همه این سختی سخت امرار معاش می

طور پیوسته امنیت شغلی و معیشت ماهیگیران رو  مخاطره افتاده است. از زمان اجرای  تعدیل ساختاری به به
وخامت گذاشته است. با آزادسازی قیمت بنزین در سال گذشته رشد شتابان فقر در مـیـان  خـانـوارهـای  به

های گیالن، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستـان و  ماهیگیران در استان
 ایم. فارس و دریای عمان را شاهد بوده های جنوبی در خلیج ماهیگیران جزایر متعلق به استان

هزار نفر در سواحل جنوبـی و شـمـالـی کشـور از طـریـق  ١۵٠گفته رئیس اتحادیه صیادی کل کشور به 
کنند. مطابق گزارش ایلنا، پانزدهم شهریورماه امسال، رئیس اتـحـادیـه صـیـادی  ماهیگیری امرار معاش می

تر  اند، سخت آور شناخته شده تأکید کرده است: "باوجود اینکه صیادی از بسیاری از مشاغلی که سخت و زیان
آور محسوب نشده و صـیـادان  های بیشتری همراه است، این شغل ،سخت و زیان ها با آسیب و اشتغال در آن

صورت آزاد این کار را  شوند. بسیاری از صیادان بیمه نیستند، چون باید به مشمول بازنشستگی زودهنگام نمی
آوری کارشان لحـاظ نشـده  هایی هم که بیمه هستند سختی و زیان ها خارج است. آن بکنند و این از توان آن

های اعتـراضـی  صورتی جدی مطرح گردیده و حرکت به ١های اخیر بحث شیالت و صید ترال  است." در سال
روب  تنها تأمین کننده منافع  بنیادهای انـگـلـی و  روش کف عالوه، صید به ماهیگیران را سبب شده است. به

خطر انداخته است و صیادان  سپاه است. این نوع صید و صیدهای غیرمجاز، معیشت صیادان زحمتکش را به
اند با صید ترال برخـورد  خواستار ممنوع شدن آن هستند. پس از اعتراضات صیادان، مسئوالن هم بارها گفته

هـای  گوید صید ترال همچنان در آب طور که رئیس اتحادیه صیادی سیستان و بلوچستان می شود، اما آن می
گیرد و منظور از برخورد با آن تنها "نظارت" ظاهری بر فعالیت شناورهـای صـیـد تـرال  این استان صورت می

بـیـکـاری  شدت به امنیت شغلی ماهیگیران لطمه زده  و بـه روب یا ترال به است و نه ممنوعیت آن. صید کف
شمار زیادی از زحمتکشان ماهیگیر منجر شده است، اما با این وجود به خواست  آنـان تـوجـهـی نشـده و 

ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت مـحـیـط زیسـت  بوم باره مدیرکل دفتر حفاظت از زیست شود. دراین نمی
های مسئول ازجمله سازمان شیالت، نیروی انتظامـی،  کند که نبود نظارت کافی از سوی دستگاه یادآوری می

طلب است که به منافع ملی توجهی ندارند و در  ای منفعت و سازمان حفاظت محیط زیست دلیل تخلف عده
طلب کـه  اند. مسلمًا این عده منفعت فقر و فالکت شده اند که دچار  این میان صدها خانوار محروم ماهیگیران

توانند بدون برخورداری از امـکـانـات یـا  شود نمی از بردن نامشان خودداری می

موازات رشد جنبش  های اخیر و به در ماه
اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان در 

ها به  سراسر کشور و گسترش این اعتراض
برخی از صنایع و واحدهای راهبردی، یک 

سیاسی،  -های مهم نظری رشته موضوع
محور   سندیکایی و سازمانی به -صنفی

بحث بین مبارزان جنبش کارگری، 
های مبارز، و نیز نیروهای  سندیکالیست

مترقی و مخالف دیکتاتوری حاکم تبدیل 
اکنون در بین فعاالن  گردیده است. هم

های سندیکایی و هواداران منافع  حرکت
کارگران و زحمتکشان میهن ما مباحث 
پراهمیتی با جدیت تمام جریان دارند که 
عبارتند از: بررسی ابعاد ملی و فراگیر مبارزه 

سازی، سمت و مضمون  با برنامه خصوصی
 -مخالفت زحمتکشان با راهبرد اقتصادی

ویژه برنامه  فقیه (به اجتماعی رژیم والیت 
تعدیل ساختاری)، چگونگی بازگشت صنایع 

های  و مؤسسه

   ١٣٩٩مهر ماه  ٢١، ٣٨شمارۀ 

با کاهش قدرت خرید 
کارگران پس وعده 

 ترمیم دستمزد چه شد؟

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! 

واکاوی برخی مسایل 
مبرم جنبش کارگری و 

 سندیکایی میهن ما:
منافع طبقٔه کارگر، 

ها، حقوق  سازی خصوصی
سندیکایی، نظارت 

 کارگری، و استبداد والیی

 ٢ادامه  در صفحه  ٣ادامه  در صفحه 

 ٣ادامه  در صفحه 

ماهیگیران، 
زحمتکشان 

 شده! فراموش



 ٣٨شمارۀ   ١٣٩٩مهر  ٢١دوشنبه    ٢ 

سازی شده) به زیر پوشش بخش  صنعتی و تولیدی واگذارشده (خصوصی
ها،  ها به نهادهای وابسته به سپاه، خیریه دولتی یا واگذاری مجدد این مؤسسه

هایی که خود درواقع بخشی از ادامه اجرای  و بنیادهای انگلی (واگذاری
تعدیل ساختاری است)، احیای حقوق سندیکایی و نسبت آن با تشکیل نهاد 
شورا برای تأمین حق نظارت و کنترل کارگری بر امر تولید، رابطه متقابل 

هایی  سندیکایی با پیکار همگانی ضد استبدادی، و بحث -جنبش کارگری
شود که به  ازاین دست. اهمیت اصولی چنین مباحثی هنگامی آشکارتر می

های صحنه سیاسی و آرایش نیروها در میدان مبارزه طبقاتی توجه  سیر تحول
دقیق کرده و جایگاه مبارزات کارگری را در دل این مبارزه طبقاتی ارزیابی 

وگوهای سازنده و مبتنی بر احساس مسئولیت برای  کنیم. عالوه براین، گفت
تردید در تقویت جنبش  های جاری، بی بینانه از بحث دستیابی به نتایج  واقع

سندیکایی و میزان اثرگذاری آن در دو عرصه صنفی و سیاسی  -کارگری
 نقشی اساسی خواهند داشت.

های مبارزه طبقه کارگر مخالفت قاطع با برنامه  ترین عرصه یکی از مهم
روی،  سازی که هستٔه اصلی سیاست تعدیل ساختاری است. ازاین خصوصی

های  های کنونی در حرکت های نظری و بحث ترین مسئله برخی از مبرم
سازی مرتبط بوده و هست. در  موضوع خصوصی  سندیکایی زحمتکشان نیز با

پرتو مبارزه هشیارانه کارگران و زحمتکشان در چند سال اخیر، اینک مخالفت 
تنها  سازی و خواست توقف این برنامه ضد ملی و ضد کارگری نه با خصوصی

ها و واحدهای مختلف سراسر کشور است، بلکه به  خواست زحمتکشان رشته
خواستی فراگیر با ابعادی ملی تبدیل شده است. در مقابل این خواست فراگیر 

 -اش و ملی، حکومت جمهوری اسالمی همچنان به اجرای راهبرد اقتصادی
با توسل به مانورهایی فریبکارانه همچنان ادامه  -سازی یعنی خصوصی

کننده مانند: "اهلیت نداشتن  ها و مفاهیمی گمراه دهد. ابداع و رواج واژه می
سازی اجرای  جای "خصوصی ها" یا  به افراد در جریان واگذاری

گاهانه بر آن سازی" ترفندهایی خصولتی کند و  ها تأکید می اند که رژیم آ
هایی  پردازد. چنین اقدام های همگانی می شان در اندیشه نمایی کردن بزرگ به

خواری  در حقیقت زمینه الزم برای نمایش مشمئزکننده مبارزه با فساد و رانت
این وسیله از حجم سنگین فشار اجتماعی و سیاسی بر  آورد تا به را فراهم می

سازی  زعم خود بکاهد. خصوصی استبداد مذهبی حاکم در عرصه اقتصادی به
در جمهوری اسالمی یا هر کشور دیگری در چهارچوب معین تاریخی، 

گیرد و  ای معین صورت می اجتماعی، سیاسی، و توازن قوای طبقاتی
روی بار و مفهومی طبقاتی دارد. این نکته کلیدی را نباید فراموش کنیم  ازاین

گیری آن، ماهیت و محتوای  که خصلت طبقاتی حاکمیت دولتی و سمت
کند.  های دولتی، تعاونی، و خصوصی آن را هم تعیین می فعالیت بخش

فقیه  سازی در میهن ما دقیقًا با توجه به خصلت طبقاتی رژیم والیت  خصوصی
شود که نتیجه ناگزیر آن نیز تضعیف بنیه تولیدی، فقر و  انجام شده و می

های اجتماعی، و تأمین منافع سرمایه بزرگ  فالکت زحمتکشان و دیگر الیه
خوار) است. فساد  تجاری (در ائتالفش با سرمایه بوروکراتیک ضد ملی و رانت

ومیل اموال ملی، و رشوه دادن و  خواری، حیف مالی در ابعاد گسترده، رانت
ویژه در  به -گرفتن در چارچوب اجرای برنامه تعدیل ساختاری

فقیه و در ذات این  ناشی از خصلت طبقاتی رژیم والیت  -ها سازی خصوصی
 رژیم است.

توان این نتیجه را گرفت که  درستی می ها اشاره کردیم به از آنچه بدان
رفاهی  -سازی از سویی مبارزه برای تأمین حقوق صنفی مخالفت با خصوصی

و تأمین امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان است، از دیگر سو مضمون و 
اجتماعی حکومت جمهوری  -خصلت سیاسی داشته و راهبرد اقتصادی

تنها  دهد و ظرفیتی ضد دیکتاتوری دارد. این مبارزه نه اسالمی را هدف قرار می
سازی را در اولویت خود دارد، بلکه خصلت طبقاتی رژیم  توقف خصوصی

سازی در بطن و بر مبنای آن انجام  فقیه یعنی خصلتی که خصوصی والیت 
های جنبش  کند. این مبارزه در راستای تقویت صف گیرد را هم افشا می می

کند. بنابراین، کسب حق نظارت و کنترل  همگانی ضد دیکتاتوری عمل می
تواند نادیده گرفته شود. اما نکته پراهمیت در  ای نمی کارگری در چنین مبارزه

این مورد چگونگی نظارت، دامنه آن، ابزار دستیابی به این حق، و مسائلی از 
ها و نظرات نادرست، تأمین حق  داوری این قبیل است. برخالف برخی پیش

نظارت و کنترل کارگری بدون احیای حقوق سندیکایی و برخورداری کارگران 

 ادامۀ در ادامه اعتراض های  کارگری ...

شان  یعنی سندیکا امکان نداشته و نخواهد  و زحمتکشان از سازمان پایه طبقاتی
ها  های امنیتی رژیم و همسو با آن همین دلیل است که ارگان داشت. درست به

با خواست کارگران  -ویژه "خانه کارگر" به -های زرد حکومتی رهبران فاسد تشکل
هایی  کوشند با ایجاد بحث کنند و می برای احیای حقوق سندیکایی مقابله می

سندیکایی در این جنبش  پراکندگی و تفرقه  -انحرافی در جنبش کارگری
سازی و مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و  وجود آورند. مبارزه با خصوصی به

توان یکی را از  اند که نمی پیوسته هم هایی به حق نظارت و کنترل کارگری حلقه
ها برای پیشبرد این دو مبارزه باید استفاده کرد. اما  دیگری جدا کرد. از همه روزنه

آید عبارت است از اتحاد عمل فراگیر و تشدید  شمار می ای اساسی به آنچه وظیفه
مبارزه. تجربه وعده ترمیم مزد و سپس توقف و از ُدور خارج شدن آن از دستور 

درآمد اجرای آزادسازی مزد  ای که پیش اش با طرح مزد منطقه کار و جایگزینی
است، بهترین گواه بر ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری باوجود مانورهای 

های کارگری  فریبکارانه است. بنابراین تأکید براین واقعیت که زیر فشار اعتراض
های بزرگ صنعتی چنگ   ید از برخی افراد که با رانت بر مؤسسه امکان خلع

های حداقلی  آمیز در راستای خواست تواند گامی موفقیت اند (با آنکه می انداخته
رفاهی زحمتکشان باشد) امنیت شغلی زحمتکشان را که خواستی  -صنفی

گونه که باید تأمین نخواهد کرد.  اساسی در جنبش کارگری و سندیکایی است آن
آید؟ این نتیجه که دقیقًا از همین زاویه  دست می ای به از این موضوع چه نتیجه

یابد و با مبارزه  تر می است که جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان افقی گسترده
صورتی عینی با جنبش همگانی ضداستبدادی  سیاسی پیوند خورده و ناگزیر و به

شود. همچنین باید یادآوری کنیم که طرح اصالح قوانین تأمین  مرتبط می
ای  اجتماعی نیز که از سوی وزیر کار بار دیگر در دستور کار قرار گرفته نمونه

کند نباید فریب مانورهای رژیم را در قبال مبارزات  دیگر است که اثبات می
کارگری خورد و باید همواره بر تشدید مبارزه، اتحاد عمل فراگیر، و استقالل 

ها تأکید شد مسئله  ها اشاره  و بر آن عمل طبقاتی پافشاری کرد. با آنچه به آن
تقویت و تحکیم جایگاه جنبش کارگری، وحدت جنبش سندیکایی و پیوند آن با 

های  شود. مبارزات جنبش کارگری و اعتراض مبارزه ضد دیکتاتوری برجسته می
های صحنه سیاسی رخ  نداده و  کارگری در خأل سیاسی و بدون ارتباط با پویه

 دهد. نمی
سخن، بحث پیرامون مسائل مبرم و کنونی در میان مبارزان جنبش  کوتاه

های نظری  تواند سازنده و راهگشا باشد. از این بحث کارگری و سندیکایی می
وسیله و  تواند به وگوها می ویژه آنکه این گفت باید استقبال کرد، به سالم می

روشنی تمام  ابزاری برای نزدیکی و اتحاد عمل تبدیل شوند. حزب ما همواره و به
های زحمتکشان  تأکید کرده است که اختالف ایدئولوژیک و نظری میان گروه

منظور  ناپذیر در راه اتحاد عمل فراگیر و وحدت سندیکایی به هرگز مانعی غلبه
تواند باشد. با احساس مسئولیت باید  های مشترک نیست و نمی رسیدن به هدف

در راه تقویت جنبش کارگری و سندیکایی و پیوند آن با پیکار همگانی 
 ضداستبداد والیی دست در دست هم بکوشیم.



 ٣٨شمارۀ    ١٣٩٩مهر  ٢١دوشنبه    ٣ 

 ادامۀ  با کاهش قدرت خرید کارگران پس وعده 

را وعـده  ١٣٩٩گیرند. کارگزاران رژیم که "ترمیم مزد" در نیمه دوم سال  می
 ۶های صنفی کارگری روز  عالی انجمن داده بودند، با این وجود رئیس کانون

بـیـنـیـم. ...  انداز روشنی برای ترمیم دستمزد نمـی مهرماه گفت: "هیچ چشم
 دولت سرسختانه مقابل ترمیم دستمزد ایستاده" است.

مهرماه در بخشنامه بودجه سال آینده، "نرخ افزایش ریالی و  ٧دولت در روز 
 ١٢درصد اعالم کـرد. بـر اسـاس گـزارش  ٢۵دستمزد" برای سال آینده را 

مهرماه ایلنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مـورد گـفـتـه اسـت: "در 
های یازدهم و دوازدهم افزایش حقوق و دستمزد باالتـر از نـرخ تـورم  دولت

صورت گرفته است." یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشـگـاه عـالمـه 
طباطبایی "معیار محاسبه تورم مدنظر دولت" و "تورم نقطه به نقطه" را "جـوک" 
نامید و گفت برای محاسبه نرخ تورم، "شاخص قیمت را برای اول و آخر دوره 

کنند." در شرایطـی  ها را اعالم می کنند و درنهایت شاخص قیمت محاسبه می
درصدی" بخشنامه  ١۵درصد بود، "تورم  ۴٢، ١٣٩٨که نرخ تورم در اسفندماه 

قرار گرفت. با تأکیـد  ٩٩، مالک تعیین دستمزد برای سال ١٣٩٩بودجه سال 
درصدی نرخ افزایش ریالی و دستمزد در بخشـنـامـه بـودجـه سـال  ٢۵روی 

جای "ترمیم" مزد کارگران، رژیم والیی بـه دسـتـمـزد سـال آیـنـده  آینده، به
مهرماه ایـلـنـا،  ١٣کارگران یورش خود را نیز آغاز کرده است. مطابق گزارش 

ونقل"  هایی چون مسکن، درمان، حمل دلیل "فاصله بسیار زیاد تورمی مؤلفه به
های کمیته دستمزد سال قبل "مقرر گردیده بود جـلـسـاتـی بـرای  در مصوبه

ای برگزار نشده  ها برگزار شود، که "تاکنون هیچ جلسه تعیین درصد" این مؤلفه
 است."  

هزارتومانی کـارگـران کـه در اواخـر  ٣٠٠در چنین شرایطی، حق مسکن 
مهرمـاه  ٩مردادماه تصویب شد و پرداخت آن به شهریورماه موکول گردید، در 

هنوز هم پرداخت نشده بود. در حالی که آموزش رایگان حـق هـر شـهـرونـد 
پرداخـت  سازی آموزش"، کارگزاران رژیم "خیرین" را به ایرانی است، با "مجازی

آمـوز کـارگـرانـی کـه  ها دانـش میلیون تومانی" میلیون ۴هزینه تبلت "حداقل 
اند. با حـذف ارز  کنند، ترغیب کرده چهارم خط فقر را دریافت می دستمزد یک

گسیخته قیمت کاالهای اساسی، مجلس رژیـم "طـرح  دولتی و افزایش لگام
میلیون ایرانی "با سودهای ناچیز" را درنـظـر  ۶٠تأمین کاالهای اساسی" برای 

دارد، اما در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، بعد از دو مـاه 
عالی کار، کارگـزاران رژیـم  ممکن است اجرایی شود. در نشست قبلی شورای

فـقـط  ای برای "ترمیم مزد" کارگران را داده بودند، نـه که وعده تشکیل جلسه
خبری از برگزاری این نشست نیست، بلکه عالوه بر تهدید رئـیـس سـازمـان 

درصدی بودن "نرخ افزایش ریالی و دستمزد" سـال  ٢۵وبودجه رژیم به  برنامه
عالی  مهرماه شورای ١۵مهرماه از تشکیل جلسه  ١۴آینده، معاون وزیر کار در 

ای و مزد صنفی" خبر داد. اگـر در  کار برای "پرداختن به موضوع مزد منطقه
راستای "آزادسازی مزد" تا کنون اصوًال دبیرکل خـانـه کـارگـر و مـعـاون او 

کشیدند. اینک با طرح وزیر کار در مـورد مـزد  "شناورسازی مزد" را پیش می
اجتمـاعـی  -ای و مزد صنفی، همسویی خانه کارگر با راهبرد اقتصادی منطقه

هـای  ازپیش آشکار شده است. همراه با رهبران تشکـل رژیم والیت فقیه بیش
ای و صـنـفـی را  زرد حکومتی، کارگزاران رژیم والیی اکنون برنامٔه مزد منطقه

ای مـتـحـد  کنند. بـا مـبـارزه منظور اجرائی کردن آزادسازی مزد مطرح می به
نشینی کرده و از حقوق کارگران و زحمتکشـان  توان رژیم را مجبور به عقب می

 دفاع کرد. 

دار کردن کارگران، از ادعا تا  طرح خانه
 واقعیت

رژیم دیکتاتوری والیت فقیه در تمام طول حیات خود اثبات کرده است کـه 
هـایـی کـه   های مردمی و اجرای برنـامـه عنوان توانایی پیشبرد سیاست هیچ به

های بعد  تأمین کننده منافع کارگران و زحمتکشان باشد را ندارد. در تمام  سال
های دولت در حق همـه  عنوان یکی از مسئولیت از انقالب موضوع مسکن  به

تنها هیـچ  خصوص کارگران مطرح شده، اما در این چهار دهه نه شهروندان به
اقدامی مؤثر برای برخوردار شدن کارگران و زحمتکشان از مسکـن مـنـاسـب 

سازی و بازگذاشتـن  های خصوصی انجام نگرفته است، بلکه با اجرای سیاست
وساز، داشتن سرپناهی مناسـب  خواران و دالالن در عرصه ساخت دست زمین

برای خانوارهای کارگری ناممکن گردیده است. بـا شـکـاف فـزایـنـده بـیـن 
شـهـرهـا را  نشینی زحمتکشان در اطراف کـالن ها حاشیه دستمزدها و هزینه

هزارتـومـانـی حـق مسـکـن  ٢٠٠شاهدیم. در چنین وضعیتی افزایش ناچیز 
ای است از وجـود  تصویب رسید، خود نشانه کارگران که با چندین ماه تأخیر به

دار کـردن کـارگـران. حـتـی ایـن  ای در رژیم برای خانه نداشتن عزم و اراده
شـمـار مـعـیـشـتـی  هزارتومانی هم دردی از دردهای بـی ٢٠٠بند افزایش نیم

ای که کارگران و زحمتکشان سـراسـر  کند. در زمانه زحمتکشان را درمان نمی
هـای مـواد  های ضد مردمی این رژیم در تأمین هزیـنـه دلیل سیاست کشور به

توانند برای تهـیـه  اند چگونه می لحاظ مالی ناتوان شده غذایی ساده ضروری به
گزارش  های آن برآیند. به مسکن مناسب با گرفتن وام از عهده  پرداخت  قسط

، "بـا یـک چـرخ سـاده در بـقـالـی و  ١٣٩٩مردادماه   ٢٢خبرگزاری مهر، 
شویم که دیگر مـاسـت و پـنـیـر و  ها متوجه می ها و دیدن قیمت سوپرمارکت

ها را در سـبـد مـواد  کشک و دوغ جزو مواد غذایی ساده نیستند، بلکه باید آن
فـقـر  ها اکنون خـط غذایی الکچری[ لوکس] قرار داد." مطابق آخرین گزارش

میلیون تومان رسیده است. با توجه به میزان دسـتـمـزد کـارگـران در  ١٠به 
قیاس با این خط فقر این پرسش مطرح است که آیا با دستمزدهـای کـنـونـی 

  شـان هـای وپا کردن سرپناهی مناسب برای خود و خانواده کارگران توان دست
مان دیرگاهـی اسـت کـه بـا فـراسـت  را دارند؟ کارگران و زحمتکشان میهن

کـاری  اند و  بـا فـریـب شان به سرشت کارگرستیز نظام حاکم پی برده طبقاتی
های زرد حکومتی، و وزیـر راه و  افرادی مانند وزیر کار، رهبران فاسد تشکل

هـای رژیـم در عـرصـه  گونه که تا کنون سیاسـت شهرسازی  آشنایند. همان
داران و دالالن تمام شده است، پس از این هم با ادامـه  سود سرمایه مسکن به

ویژه سیاست تعدیل ساختاری، بایـد کـارگـران و  های ضد ملی به این سیاست
دار شدن  به زندگی در حاشیه شهرها همراه  بـا  زحمتکشان تنها با رؤیای خانه

 فقر و محرومیت  بسازند.

پشتوانه قوی مالی و حکومتی در دریا جوالن دهند، بـه بسـتـر دریـا آسـیـب 
 خطر اندازند. رسانند، و امنیت شغلی صیادان زحمتکش را به

چندی پیش نماینده بندرعباس و جزایر قشم، ابوموسی، و بندر خـمـیـر در 
مجلس، در خصوص صید ترال در خلیج فـارس و دریـای عـمـان گـفـت: 

های صیادی خارجی باعث شده تا صیادان سـنـتـی امـکـان  "عملکرد کشتی
صید نداشته باشند." او همچنین  با تأکید بر اینـکـه صـیـادان صـنـعـتـی از 

هـایـی  کنند، اعـتـراف کـرد: "گـزارش خألهای موجود در کشور استفاده می
های شرق اسـتـان هـرمـزگـان آغـاز  ایم که صید صنعتی در آب دریافت کرده
که مجوز صید جدید سنتی سالیان سال است که صـادر نشـده  شده، درحالی

اکـنـون نـاوگـان صـیـادی  ]. هـم٩٩است" [سایت خانه ملت، هفتم مهرماه 

 شده! ادامۀ ماهیگیران، زحمتکشان فراموش

ویژه از اتحادیه اروپا ازجمله اسپانیا، بلژیک و نیـز شـنـاورهـای یـک  خارجی به
های جنوبی کشـور مشـغـول  صید در آب خصوصی با پرچم فیلیپین به  شرکت

هستند. این در حالی است که شیالت مجوز صید برای ماهیگـیـران سـنـتـی 
 دهد.   های آنان واکنشی نداده و نمی کند و نسبت به اعتراض صادر نمی
شده حـکـومـت جـمـهـوری  های شناخته کاری از شیوه کاری و فریب پنهان

  های خارجی امضا شـده اسالمی است. نه از محتوای قراردادهایی که با شرکت
های حکومتی  نشانی هست و نه از افشای نام صیادان صنعتی وابسته به ارگان

اند خبری.  که امنیت شغلی و معیشت صیادان زحمتکش را به مخاطره انداخته
آنچه برای رژیم والیت فقیه از اهمیت برخوردار است کسب هرچه بیشتر درآمد 
برای بقای نظامش از هر طریق ازجمله عقد قرارداد با کشورهـای خـارجـی و 

 مان است.  زمان با آن استثمار کارگران و زحمتکشان میهن هم
ها و مشـارکـت دادن  های ماهیگیران و استفاده از این تشکل تقویت تعاونی

های ماهیگیـران  آنان در صید صنعتی قانونی از سوی شیالت یکی از خواست
است. ماهیگیران مانند دیگر زحمتکشان کشور تأمین امنیـت شـغـلـی، حـق 
بیمه، حق بازنشستگی، حق مسکن، پوشش بیمه خدمات درمانی، برخورداری 
از سندیکا، کسب درآمد مناسب برای زندگی، دریافت مزد عادالنه و بـاالتـر از 

 خط فقر را خواستارند.
--------------------------------------       

وسـیـلـه  شود که به نوعی از صید آبزیان گفته می روب  به صید ترال یا کف  .١
شود که به شکل قیف است و به دنبال شـنـاور  تور ماهیگیری بزرگی انجام می

شود. این نوع ماهیگیری برای محیط زیست دریـایـی  در بستر دریا کشیده می
 های سنگینی به همراه دارد. خسارت
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اتحادیه کارگران صنایع پـوالد و 
فلز آلمان ( ای. گ. متال) مجددًا خواست جنبش کارگری و سـنـدیـکـایـی 
مبنی بر کاهش ساعت کار در هفته را در دستور کار خود قرار داده است. در 
رابطه با برنامه و راهبرد کارفرمایان در راستای کاهش و اخراج نیروی کار که 

های مختلف ازجمله در صنایع الکتریک و  امروز با شدت و قوت در رشته تا به
ترین اتـحـادیـٔه  اجرا گذاشته شده است، گئورگ هوفمان، دبیر بزرگ پوالد به

ای با روزنامه  سندیکایی کارگران در آلمان، اواخر تابستان امسال در مصاحبه
جنوب آلمان (زود دویچه سایتونگ) پیشنهاد اجرای چهار روز کار در هفته را 

حل تضمین امنیت شغلی کارگران مطرح کرد. او یـادآوری کـرد  عنوان راه به
که در رابطه با چگونگی اجرای چهار روز کار در هفته، درباره این پیـشـنـهـاد 

های اتحادیٔه ای. گ. متال بحث و مشـورت شـود.  در  باید در کمیسیون
صورت موافقت با این پیشنهاد، این امر باید با پرداخت کامل  دسـتـمـزدهـا 

های زندگی با مشکل و مانعی مـواجـه  همراه باشد تا کارگران در تأمین هزینه
وجود آید تـا آنـان از  نشوند. عالوه براین، باید در بین کارگران این انگیزه به

ای اسـتـفـاده  های فنی و حرفه آمده برای فراگیری آموزش دست وقت آزاد به
 کنند. 

بالفاصله پس از طرح این خواست از سوی سندیکا (اتـحـادیـٔه ای. گ. 
متال)، جبهٔه سرمایه به آن واکنش نشان داد. پـس از دو روز اتـحـادیـه 

پذیرش خواند. استـپـان کـامـپـتـر،  کارفرمایان آلمان این خواست را غیرقابل
مدیرعامل اتحادیه کارفرمایان آلمان، تأکید کرد: "کارگران باید برای غلبه بـر 
بحران اقتصادی بیشتر از گذشته کار کنند نه کمتر." او از ذکر این واقـعـیـت 

، ١٣٧٨  -١٣٧٧/    ٢٠٠٩-٢٠٠٨کند که  طـی بـحـران سـال  امتناع می
ها نیز کاهش پیدا کرده بود. هـمـچـنـیـن در  ساعت کار در برخی از شرکت
ای مانند بوش، زد.اف  های صنایع خودروسازی تابستان همین سال کارخانه

( پنجمین تولیدکننده خودرو در جهان)، و دایملر بر سر کاهش ساعـت کـار 
توافق رسیده بودند. این توافق البته بدون پرداخت غرامت دستمزد انـجـام  به

 گرفت.
الگو و دیدگاه مطرح شده از طرف جبهه سرمایه با این مضمون که باید در 

های معتـبـر  شرایط بحران اقتصادی کار بیشتری انجام داد، بر پایٔه پژوهش
/ ٢٠٢٠مردود است. کارخانه فوالدسازی هسن اعالم کرد که در مـاه مـه 

تقریبًا از هر دو کارگر، یک نفر در صنایـع پـوالد و  ١٣٩٩خرداد  -اردیبهشت
مدت معـرفـی شـدنـد.  الکترونیک در شهر هسن به اداره کار برای کار کوتاه

تـوان  های دیگر نیز مشاهده کرد و می توان در استان ها را می نمونه این داده
با قاطعیت گفت که وضعیت کلی در چند ماه گذشته بهبود نـیـافـتـه اسـت. 

مخالفت در برابر خواست کـاهـش  رود که جبهه سرمایه به بنابراین انتظار می

ساعت کار ادامه داده و قبل از هر چیز از این ابزار در مذاکرات مزدی که در فصـل 
 پائیز امسال آغاز خواهد شد، استفاده کند.

احتمال زیاد در مبارزه  برای تضمین امنیت شغلی و مـذاکـره بـرای کـاهـش  به
ها مطرح  خواهند شد که چگونه باید کاهش ساعت کـار در  ساعت کار این پرسش

صنایع تنظیم شود؟ آیا کاهش ساعت کار برای  زمانی مشخص و محدود در نـظـر 
گرفته خواهد شد؟ پرسش بعدی اینکه اگر بحران سپری شود و سرمایه مجـددًا بـه 

تواند ساعت کاری را مجددًا افزایش دهـد؟  نیروی کار بیشتری نیاز داشته باشد، می
طور بنیادین موفق خواهد شد که بـرای  یا اینکه در این مبارزه اتحادیه صنایع پوالد به

ارمغان بـیـاورد تـا درنـتـیـجـه آن  همیشه چهار روز کار در هفته را برای کارگران به
کارگران زمان آزاد بیشتری را برای خود داشته باشند؟ آیا کاهـش سـاعـت کـار بـا 

 پرداخت کامل دستمزد یا حداقل با جبران خسارت دستمزد همراه خواهد بود؟
های مطرح شده در باال را تـعـیـیـن  توازن قوا میان کار و سرمایه پاسخ به پرسش

خواهد کرد. درهرصورت، شرایط مبـارزه بـرای کـارگـران زن و مـرد در صـنـایـع  
الکترونیک، پوالد و اتحادیه آنان آسان نخواهد بود، زیرا صنعت پوالد و الکترونـیـک 

ها در تولـیـد  ویژه تحت تأثیر روند دگرگونی ها به هایی تعلق دارند که آن رشته به رشته
ها در مقیاس گسترده، پیش از هر چـیـز امـنـیـت  گیرند. پیامد این دگرگونی قرار می

هایـی  ها و شرکت شغلی کارگران ماهر و متشکل در سندیکاها را در برخی از کارخانه
رغم این شرایط دشوار، اتحـادیـٔه   گیرد. به مانند بوش، کانتی یا زیمنس آماج خود می

هـا  هایش و در کـارخـانـه های آینده در کمیسیون خواهد در هفته ای. گ. متال می
ویژه در کـمـیـسـیـون  بحث و مشورت بگذارد. این امر به های پیشنهادی را به حل راه

نظر گرفته خواهد شد، در آنجا نماینـدگـان مـنـتـخـب از  جمعی نیز در مذاکره دسته
های اتـحـادیـه در مـذاکـرات  ها و دفاتر اداری آن مناطق در مورد خواست کارخانه
 جمعی، تصمیم خواهند گرفت. دسته
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