
بندی مشاغل باید اجـرا شـود،  کارگر دارند، قانون طبقه ۵٠هایی که بیش از  بر اساس قانون کار، در کارگاه
شـود. بـر  (هزار) نفر کارگر هم اجـرا نـمـی ١٠٠٠هایی با بیش از  اما درحال حاضر این قانون حتا در کارخانه

هـزار نـفـر از ١٠۶بندی مشـاغـل "ویـژٔه  وزیر نفت، قرار بود طرح طبقه ١٣٩٨اسفندماه  ١۴اساس ابالغیه 
ماه از موعد مقـرر بـرای  ۵اجرا شود". بعد از گذشت  ١٣٩٩ماه  کارکنان پیمانکاری وزارت نفت از اول فروردین

، تازه معاون روابط کار وزیر کار گفت: "برای اجرای صـحـیـح ١٣٩٩اجرای این ابالغیه یعنی در اول مردادماه 
های چهارگانه وزارت نفت، اقدامات اساسی انجام شده است" [!]. اما بعد از  بندی مشاغل شرکت طرح طبقه

بندی مشاغل خبری نیست. مطالبـه  ماه دیگر از آن تاریخ، هنوز از اجرای طرح طبق ۴گذشت باز هم بیش از 
های نفت بـه رسـمـی  ی پیمانکاری اصلی کارگران پیمانکاری "لغو کامل قراردادهای پیمانکاری و تبدیل همه

بـنـدی  های گسترده کارگران صنعت نفت، اجرای طـرح طـبـقـه و اعتراض ٩٩است". در هفته دوم مردادماه 
های اساسی کارگران بود. کارگران پیمانکاری معتقدند کـه یـکـی از "راهـکـارهـای  مشاغل یکی از خواست

ها را در صنعـت نـفـت کـاهـش دهـد،  ها و پیمانکاری تواند تفاوت دریافتی رسمی مدت و موقت که می میان
های اخیر ما شـاهـد  بندی مشاغل... براساس تخصص، مهارت و سابقٔه" کار است. در ماه اجرای طرح طبقه
ایم. اعتصاب چند روزه کارگران پاالیشـگـاه پـارسـیـان،  های متعددی در صنایع نفت بوده اعتصاب و اعتراض

تجمع گروهی از کارگران قرارداد موقت وزارت نفت در مقابل مجلس، انتشار نامٔه سرگشاده کارگران پـیـمـانـی 
کارگران پتروشیمی فناوران با خواسـت  ٩٩ماه  آبان ١٠عسلویه، اعتراض کارگران پتروشیمی رازی، و اعتراض 

هایی از اعتراض کارگران صنعت نـفـت در  بندی مشاغل، نمونه ها" و اجرای طرح طبقه سازی پاداش "یکسان
 اند.  های اخیر بوده ماه

کشی حداکثری از آنان، مناطق صـنـعـتـی،  رژیم والیی در سه دهه اخیر برای نقض حقوق کارگران و بهره
خصوص صنعت نفت، را به "مناطق آزاد و ویژه اقتصادی" تبدیل کرده است. قانون کار رژیم شـامـل حـال  به

شود، و به قول یکی از کارگران پارس جنوبی، در این مناطـق "شـکـلـی از  کارگران شاغل در این مناطق نمی
[صدویازده] منطقـه  ١١١داری در حق کارگران در حال اجراست."  یک سال پیش مجلس رژیم "بیش از  برده

داران  های فرار مالیاتی برای سرمایه آزاد و ویژه جدید اقتصادی را به فهرست قبلی" افزود. این مناطق، منطقه
 ٨و  ۶یابی و حرکت سندیکایی هستند. روزهـای  منظور تشکل و برای کارگران پایمال شدن هر نوع حقی به

های اخیـر  آذرماه سال جاری خبرگزاری ایلنا از اخراج تعداد "قابل توجهی از کارگران پارس جنوبی" طی "هفته
های اساسی کارگران  ها" پرداخت نشدن حقوق را یکی از مشکل هایی منتشر کرد. فعاالن کارگری "ماه گزارش

بندی مشـاغـل و "حـذف  کنند. همچنین اجرای طرح طبقه شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان می
های اصلی کارگران است. در دعوای جناحی و در گزارشی از مـحـاکـمـه  پیمانکاران از صنایع نفت" از خواست

آذرماه نماینده دادستان در دادگـاه،  ١٠دستور رئیس قوه قضائیه، روز  سازی به رئیس سابق سازمان خصوصی
گذاری و آزادسـازی  [برای] جذب سرمایه ٢١های اقتصادی قرن  ترین مؤلفه سازی را "یکی از مهم خصوصی

داری" به کارگران اتـفـاق  های رژیم در تحمیل "شکلی از برده عبارت دیگر، همه جناح تجارت" توصیف کرد. به
 نظر و عمل کامل دارند.  

د! و د  ور  ه  ان   کار

این بـیـمـاری مـبـتـال  روزانه بین دو تا سه هزار نفر به ٩٩هنگام موج دوم شیوع کرونا در اواخر شهریورماه 
باختند، بعد از دو ماه بـا تـداوم اجـرای بـرنـامـه تـعـدیـل  نفر جان می ٢٠٠شدند و همچنین روزانه حدود  می

 ١۴تا  ١٣بیماری کرونا روزانه بین  ساختاری و بر اساس آمار رژیم، در هفته اول آذرماه، تعداد مبتالیان جدید به
نفر بوده است. "مجمع فـعـاالن صـنـفـی  ۴۵٠یاختگان از بیماری حدود  هزار نفر و میانگین تعداد روزانه جان

ای "افزایش فشار کاری بر پرستاران" و تحمیل کردن ارایه "خدمات به  ماه در بیانیه آبان ٢۶پرستاری" کشور روز 
بیش از ده بیمار بدحال در یک زمان" به هر پرستار را دلیل "مخاطره سـالمـت 

گیری کرونا  زمان با بحران همه هم
دهندٔه  ترین برآوردهای مرکز آمار نشان تازه

ژرفش شکاف طبقاتی، رشد فقر و فالکت 
سال پس از آزادسازی  در کشور است. یک 

های تهیدست  قیمت بنزین و سرکوب توده
جامعه، ادامٔه اجرای برنامه ضدملی تعدیل 
ساختاری، بر زندگی، سالمت، و امنیت 

شدت اثر  شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان به
است. بر پایه آمار منتشره، نرخ   گزارده

درصد  ۵٠آستانه  نقطه به رسمی تورم نقطه به
  رسیده و نرخ بیکاری حداقل سه برابر شده

کننده  است. شاخص قیمت مصرف
درصد  ۵۶٫۶کاالهای خوراکی و آشامیدنی 

شود. در وضعیتی چنین ناگوار،  برآورد می
های کارگران و  ترین مطالبه رشته از مهم یک

زحمتکشان میهن ما مانند افزایش و ترمیم 
تنها نادیده انگاشته  مزد از سوی رژیم نه

هدف  شود، بلکه طرح آزادسازی مزد به می
ایجاد مانع در برابر جنبش اعتراضی کارگران 

است. درهمین رابطه  شده   پیش کشیده
نمایندگان مجلس در راستای انگیزه و 

های  های سیاسی در کشمکش هدف
جناحی، با 
فریبکاری از 

  ١٣٩٩آذر ماه  ١٧، ۴٠شمارۀ 

وضعیت پرمخاطره سالمت 
و امنیت شغلی پرستاران؛ 
 چه کسی پاسخگو است؟

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

  کارگری و در  راِه طرِد رژیم والیت فقیه! 

ها و  تأملی بر درس
ها در زمینٔه  تجربه

مبارزٔه زحمتکشان 
 برای افزایش دستمزد

 ٢ادامه  در صفحه 

 ٣ادامه  در صفحه 

بندی  طرح طبقه
مشاغل در صنعت نفت 

 کجا رسید؟ به



١٣٩٩آذر  ١٧دوشنبه    ٢   ۴٠شمارۀ  

درصدی مزد در سال آینده سخن  ۴٠رایزنی با دولت برای افزایش بیش از 
فریبانه درحالی انجام  دهند. این مانورهای عوام اند و روی آن مانور می گفته
های امنیتی با تهدید فعاالن کارگری و اجرای احکام ضد  گردد که ارگان می

خودرو"  انسانی مانند اجرای حکم شالق برای یک کارگر اخراجی "پارس
دهند. عالوه  جنبش کارگری و سندیکایی کشور چنگ و دندان نشان می به

سازی، تأمین امنیت  هایی مهم همچون توقف خصوصی  ها، خواست براین
گیری کرونا با واکنش  شغلی و تضمین سالمت زحمتکشان در دوره همه

 است. تهدیدآمیز نهادهای گوناگون رژیم روبرو  بوده 
تپه، هپکو، آذرآب، و دیگر واحدهای صنعتی مهم برای  مبارزه کارگران هفت

پوشش بخش دولتی همراه با  سازی و بازگشت این واحدها به توقف خصوصی
تأمین امنیت شغلی و دریافت مزد بدون تأخیر درحالی ادامه دارد که حکومت 

کوشد این خواست و  ای معین کوشیده و می جمهوری اسالمی با برنامه
ید از مالکان  سازی را در محدوده خلع طورکلی مطالبه توقف برنامه خصوصی به
را در مسیر پرپیچ و خم بوروکراسی فاسد نظام و  داشته و این خواست  نگه

زعم خود موجبات ناامیدی  تبلیغات دروغین در فضای مجازی غرق کرده، به
های تا  های اخیر بخش های کارگر از ادامه مبارزه را فراهم آورد. در هفته توده

شدٔه توطئه نهادهای اطالعاتی و  داشته    شده یا پنهان نگه تر دیده  کنون کم
انحراف کشاندن مبارزه علیه  بیت رهبری برای به دوایر مذهبی وابسته به

تپه، پوالد اهواز، و دیگر  سازی و افزایش مزد آشکار گردید. در هفت خصوصی
های امنیتی،  ها اوج گرفته در کنار ارگان مراکز صنعتی که نارضایتی در آن

آفرینی و حضور مخرب  های زرد حکومتی، نقش عناصر نفوذی، و تشکل
ها  جمعه معروف و امام گری ستادهای امر به بسیج دانشجویی، معاونت مطالبه

ای چندجانبه با  بیش از گذشته در معرض دید قرار گرفت. هدف از چنین برنامه
مشارکت نهادهایی که نام بردیم در درجه نخست تالش برای کنترل 

خارج از دایره  های کارگری به ها و جلوگیری از گسترش اعتصاب اعتراض
های اجتماعی  ها به مبارزات دیگر الیه رفاهی و اتصال این اعتراض -صنفی

فقیه   مخالف و منتقد استبداد است. درکنار این نهادهای مذهبی مرتبط با ولی
ویژه خانه کارگر،  های زرد حکومتی و رهبران فاسد آن به و قوه قضاییه، تشکل

های صنفی  کانون عالی شوراهای اسالمی کار، و کانون عالی انجمن
های سندیکایی  منظور ایجاد شکاف و سپس مهار حرکت شان به مانورهای به

دهند. آخرین نمونه مراسم مجازی سالروز تصویب قانون کار بود که  ادامه می
دانم چرا هرکس که در  طی آن دبیرکل خانه کارگر ازجمله گفت: "من نمی

خواهد برای اصالح قانون کار طرح   شود، می مقام نماینده وارد مجلس می
مقام معظم رهبری از قانون کار دفاع کردند. امروز  ١٣۶٢بنویسد . . . درسال 

ماه  آبان ٢٩کنند" [ایلنا،  هم . . . از بازنگری در دستمزد کارگران حمایت می
دلیل  توضیح و تفسیر نیازی ندارند. دبیرکل خانه کارگر به ]. این سخنان به٩٩
های امنیتی و  عنوان چهره مورد اعتماد ارگان ها نمایندگی در مجلس و به سال

تنها در مجلس  داند چرا نه های نولیبرالی، بهتر از هرکس می مدافعان نسخه
های ضدکارگری مانند اصالح قانون  بلکه در دیگر نهادهای حکومت نیز طرح

داند مدافع  شوند. علیرضا محجوب خوب می اجرا گذاشته می  کار تدوین و به
تر برنامه تعدیل ساختاری  عبارت دقیق های کلی نظام یا به اصلی سیاست

های کلی  است. سرخط مایه برنامه ششم توسعه چه کسی  عنوان بن به
ای  اجتماعی رژیم والیت فقیه ُمهر تأیید علی خامنه -های اقتصادی سیاست

تمجید از او  را بر خود دارند یعنی همان کسی که محجوب با زبان چاپلوسی به
کند. این  فقیه را حامی کارگران معرفی می پردازد و با نیرنگ و وقاحت ولی  می

های  ارتباط با تحول های زرد کارگری بی ها از سوی سران تشکل گیری موضع
 صحنه سیاسی نبوده و نیستند.

توان چگونگی چینش صحنه در  هرروی، با آنچه بر آن تأکید شد، می به
های مربوط به جنبش کارگری و حرکات سندیکایی را همراه با  مسئله
خوبی  های رژیم در قبال منافع طبقه کارگر و زحمتکشان را به انداز برنامه چشم

کند حکومت جمهوری  ها پرداخت. تجربه ثابت می ارزیابی آن ترسیم کرد و به
خواست خویش مطالبات زحمتکشان ازجمله  اسالمی هرگز داوطلبانه و به

باتوجه به  -افزایش و ترمیم دستمزد را برآورده نخواهد کرد. برای سال آینده
سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر "اصالح ساختار در سال 

رود.  انتظار گشایشی برای حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان نمی -" ١۴٠٠
سازی همراه با تأمین امنیت شغلی  مبارزه برای مزد عادالنه و توقف خصوصی

هایی گوناگون ادامه دارد. باید این مبارزات را با  شکل در سراسر کشور به

هشیاری و پیگیری تقویت  ها ... ها و تجربه ادامۀ تأملی بر درس
کرده و گسترش داد. اکنون 

های پایانی سال  به ماه
شویم، بار دیگر  نزدیک می

موضوع افزایش دستمزد در 
های جنبش  کانون بحث

کارگری و سندیکایی قرار 
است. تجربه سالیان  گرفته 
ویژه تجربه تعیین  اخیر به

مزد در شورای عالی کار 
روی  برای سال جاری پیش 

گاهی ماست. تجربه انتشار تومار اعتراضی به رسانی  هدف بسیج افکار عمومی و آ
سر  های مزدی شورای عالی کار را پشت  های کارگر پس از پایان نشست توده به

ایم. با  نقد کرده را سبک سنگین کرده و  های منفی و مثبت آن  ایم و نکته گذاشته
های  های سالیان اخیر پیکار برای تأمین خواست این تجربه و درس استناد به
همان اندازه که استفاده  ویژه دستمزد عادالنه، باید یادآوری کنیم که به فوری به

های زرد  ها و ایجاد شکاف در بین رهبری تشکل از همه امکانات و روزنه
قوا و خروج از حالت تدافعی از  منظور تغییر توازن ها به حکومتی با بدنه کارگری آن
وضعیت نوپدید در جنبش  همان اندازه هم توجه به  اهمیت برخوردار است، به

ویژه در  های کارگری (به اعتراضی زحمتکشان پس از برآمد نوین اعتراض
ای کارگری مانند: صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، و برخی  مرکزهای راهبردی

سازی  واحدهای عمده صنعتی همچون هپکو، تراکتورسازی تبریز، آلومینیم
عمل طبقاتی، اتحادعمل فراگیر، و احیای حقوق  اراک) تأکید بر استقالل

سندیکایی با تشدید مبارزه، اهمیتی اساسی داشته و دارد. یادآوری این نکته 
های مربوط به حقوق سندیکایی و  خالی از فایده نخواهد بود که در بحث

یابی، اخیرًا در تقابل با خواست احیای حقوق  چگونگی دستیابی به حق تشکل
سندیکایی نظراتی ناپخته، سطحی، و نادرست مانند تشکیل "مجمع عمومی 

گونه پایه منطقی  شوند. این نظرات هیچ دائمی" و نظایر آن، طرح و تبلیغ می
ها تأمین  گونه دیدگاه دور است. این های کارگر به نداشته و از مبارزات جاری توده

نام تشکیل "مجمع عمومی  حقوق زحمتکشان و احیای حقوق سندیکایی را زیر 
موکول  -رعایت خط قرمزهای نظام و البته با  -ای نامعلوم آینده دائمی" به 

کنند. باید با هوشیاری و همراه با پا فشاری بر اتحاد عمل، چنین نظرهایی را  می
بینانه از توان، ظرفیت، و  ها و ارزیابی واقع مردود اعالم کرد. بر بنیاد این تجربه

های سندیکایی، باید سه ضلع مبارزه  های موجود جنبش کارگری و حرکت امکان
کنونی جنبش اعتراضی زحمتکشان که عبارتند از: پیکار برای توقف برنامه 

سازی، مبارزه برای افزایش دستمزد، و تأکید بر احیای حقوق  خصوصی
سندیکایی را با ضلع چهارم مبارزه یعنی: ضرورت تقویت جنبش کارگری و 

یکدیگر  سندیکایی و پیوند آن با مبارزات همگانی ضددیکتاتوری، با تمام توان به
های صحنه سیاسی  متصل ساخت. این در وضع حساس کنونی و پویه تحول

 ای مهم است.   کشور وظیفه
است.  اکنون موضوع تعیین میزان دستمزد در صدر خبرها قرار گرفته  از هم

مبارزه برای مزد عادالنه خواست سراسری طبقه کارگر و زحمتکشان است. 
دهد خواست دستیابی به دستمزد عادالنه مطابق نرخ واقعی  تجربه نشان می

های کارگر  تورم و سبد معیشت، با احیای حقوق سندیکایی درپیوند دانست. توده
هایی که شورای عالی  اند که از علت تجربه دریافته و فعاالن راستین سندیکایی به

اش دستمزدها را برخالف خواست  های نمایشی هرساله کار در نشست
کند، وجود و حضور نداشتن سندیکاهای  زحمتکشان تعیین و تصویب می
های واقعی طبقه کارگر در مذاکرات مزدی  مستقل کارگری در مقام نماینده

قصد پایمال ساختن حقوق بنیادین  است. درحقیقت، استبداد مذهبی حاکم به
است.   کار و کارگر، فعالیت آزاد سندیکاهای کارگری را سرکوب و ممنوع کرده

های سندیکایی در ناکامی کارگران و زحمتکشان در دستیابی  سرکوب فعالیت
یاد داشته  کننده داشته و دارد. به شان نقشی تعیین رفاهی -های صنفی خواست به

های پراهمیت مبارزه بر ضد برنامه تعدیل اقتصادی،  باشیم که یکی از جنبه 
 اش است. دستیابی طبقه کارگر به حقوق سندیکایی
سندیکایی پس از برآمد نوین جنبش  -کوتاه سخن اینکه، جنبش کارگری

اعتراضی در سال کنونی، ضرور است با ارزیابی توان و امکاناتش و نیز 
های گذشته، بیش از پیش با استقالل عمل  های مبارزه سال کارگیری درس به

های موجود،  طبقاتی و اتحاد عمل فراگیر همراه با استفاده از همه امکان
فقیه  اش را از هرباره شدت بخشیده و از این راه قدرت مانور رژیم والیت  مبارزه

 ها را خنثی و دچار ناکامی کند.   برای مهار و کنترل اعتراض
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بیمه، معیشت، و امنیت شغلی کارگران 
 ساختمانی تأمین باید گردد

ی  بـیـمـاری و "عـدم ارائـه پرستار و صد برابری کردن احتمـال ابـتـالی" آنـان بـه
ومیرها" عنوان کرد. مجـمـع  های مناسب از بیماران و افزایش تصاعدی مرگ مراقبت

روزٔه  فـریـبـکـارانـه،  ٨٩فعاالن صنفی پرستاری "جذب نیروی شرکتی، قراردادهای 
عـدالـتـی کـه بـا  تسهیل نکردن استخدام کادر مورد نیاز، افزایش دهانٔه گشـاد بـی

هزار تومان با وجود تزریق هزاران میلیارد تـومـان بـه نـظـام  ۵٠های  پرداخت کارانه
ها منجر شده" را عـلـت  سالمت رخ داده و به ایجاد اختالف چند صد برابری پرداخت

باختن "پرستار باردار جوان" و "نوزاد معصومش" عنوان کرد. با اشاره به "کـمـبـود  جان
شدید نیرو که قبل از کرونا به یک سوم کف استاندارد رسیده بود"، مـجـمـع فـعـاالن 

اند: "استخدام سـریـع و  های زیر را اعالم کرده صنفی پرستاری کشور انجام خواست
قیدوشرط کلیه پرستاران درحال طرح، شرکتی، قراردادی و بیکار"؛ "برقراری سریع  بی
میزان حداکثری"؛ "آغاز اجرای قانون  العاده ویژه وعده داده شده از اول آذرماه به فوق
گذاری خدمات پرستاری"؛ "آغاز اجرای مزایای مشاغل سـخـت بـرای کـلـیـه  تعرفه

ای) مورد تأیید جامعه پرستاری برای  مشمولین" و "تشکیل کارگروه اجرایی (نه مذاکره
 های فریبنده". جای وعده اجرای مطالبات پرستاری... به

آذرماه، پرستاران از وابسـتـه شـدن افـزایـش  ۴ای، روز  چنین بیانیه رغم انتشار  به
کار"، از اجرایی نشـدن قـانـون  ها "به پنجاه ساعت اضافه حقوق در برخی بیمارستان

گذاری خدمات پرستاری" و گاهی حتی از "طفره" رفتن از "پـرداخـت اضـافـه  "تعرفه
حقوق قانونی" خبر دادند. شورای عالی نظام پرستاری که انـتـخـاب اعضـای آن از 

آذرمـاه،  ٨ای به روحانـی،  گذرد، در نامه های حکومتی می فیلترهای گزینشی ارگان
 مشکالت و "مصائب" پرستاران را طرح کردند. 

نفر،  ٣٠ماه را  باختگان پرستار از بیماری کرونا فقط در آبان اعضای شورا تعداد جان
هزار نفر" عنوان کردنـد. اعضـای  ۵٠بیماری کرونا را " و تعداد پرستاران مبتال شده به

گیری احـتـمـالـی اعـتـراضـات گسـتـرده  های جدی"شان را از "شکل شورا "نگرانی
 پرستاران" عنوان کردند. 
های مکرر از حقوق مسلم پرستـاران"، کـاهـش  شان "کاهش اعضای شورا در نامه

عـنـوان "زنـگ  ها" به "بهانه کاهش درآمدهـا" را بـه شدید "مبالغ دستمزدها و کارانه
جویانه و سریـع" را  هشدار" برای مسئوالن عنوان کردند و "عدم مداخله قاطع و عالج

ها و افزایش ابتالئات و شهـادت و  موجب "تأثیر انکارناپذیر بر کاهش کیفیت مراقبت
احـتـمـال زیـاد، اعـتـراضـات و  پرپر شدن نیروهای متخصص نظام سـالمـت، بـه

های مدافعین سالمت" عنوان کردند. اعضای شورا تأمین "تـعـداد نـیـروی   نارضایتی
کافی، تأمین تجهیزات الزم و انجام اقدامات انگیزشی متناسب با این ایام سخـت و 

گیر" را "سه ضرورت مهم" و بررسی عـلـل "ایـن هـمـه شـهـیـد" پـرسـتـار در  نفس
ها را "نیاز و ضرورت بسیار بسیار فوری و اضطراری" دانسـتـنـد. بـا وجـود  بیمارستان
 های مکرر پرستاران و زحمتکشان بخش بهداشت،  اعتراض

طـور  های آنان را نادیده گرفته است. باید از مبارزٔه پرستاران بـه رژیم والیی خواست
 ناپذیر پشتیبانی کرد. خستگی

 

ــــت  ــــی وضــــع
وتار اقتصادی  تیره

کشور از جـمـلـه 
رکود بازار مسکـن 
ـــل  ـــاص ـــه ح ک

ــت ــاس ــی ــای  س ه
سازی و  خصوصی

داللی رژیم والیت 
فقیه است، سبـب 

نابودی امنیت شغلی کارگران متخصص و سـادٔه رشـتـه صـنـعـت 
است. با افزایش قیمت ارزهای خـارجـی، افـزایـش   ساختمان شده

گـیـری  کاالهای مورد نیاز معیشت مردم، و پیامدهای هـمـه  قیمت
ویروس کرونا از اوایل سال جاری روند این رکود در بـازار مسـکـن 
همچنان ادامه دارد و تعداد کارگران ساختمانی بیکار هر روز بیشتـر 

های صـنـفـی کـارگـران  گفته نایب رئیس کانون انجمن شود. به می
درصد کـارگـران سـاخـتـمـانـی  ٣٠ساختمانی "در حال حاضر تنها 

مشغول کار هستند و مابقی کارگران ساختمانی هم کـه بـیـکـار و 
های زنـدگـی  اند قادر به امرار معاش و تأمین هزینه نشین شده خانه

 ]. ١٣٩٩ماه  آبان ١٣نیستند" [ایسنا، 
هـای مـخـرب  واسطه سیاست های عظیمی که به یکی از چالش

است، مشـکـل بـیـمـه   وجود آمده رژیم برای کارگران ساختمانی به
کارگران و تأمین منابع الزم برای حمایت از آنـان اسـت. کـارگـران 

شان را باید نقدًا به حساب تأمـیـن  درصد از سهم  بیمه ٧ساختمانی 
ای که در آبـان مـاه امسـال از  اجتماعی بپردازند. طبق بخشنامه

سوی سازمان تأمین اجتماعی صادر شده، برای کارگران ساختمانی 
اسـت و   ماهه برای پرداخت حق بیمه  تـعـیـیـن شـده مهلتی سه

درصورت پرداخت نکردن حق بیمه در محدوده این سه ماه، بـیـمـه 
شـود. اوضـاع  ای آنان مختومه اعـالم مـی آنان قطع و پرونده بیمه

حـق کـارگـران  هـای بـه ناگوار معیشتی، فقر و بیکاری، اعـتـراض
است. برای مثال، کارگران سـاخـتـمـانـی  ساختمانی را درپی داشته 

استان کردستان دراعتراض به نداشتن امنیت شغلـی و بـرخـوردار 
گـویـنـد: "پـرداخـت  های تأمین اجتماعی کارآمد، می نبودن از بیمه

همین مبلغ ناچیز نیز از استطاعت ما خارج اسـت. مـجـبـوریـم در 
مواقعی که کار نیست، به مشاغل کاذب مثل دستفروشی یا کولبری 

موقع بپردازیم و از قـطـع  روی بیاوریم تا بتوانیم حق بیمه خود را به
ها جلوگیری کنیم؛ در واقع از هرجا که شـده بـایـد حـق  شدن بیمه

پـردازیـم، از  سختی حق بـیـمـه مـی بیمه را جور کنیم و با اینکه به
خدمات حمایتی مانند مقرری بیکاری یا غرامت ایام بیماری محـروم 

های دیگر کشورمـان  ]. در استان١٣٩٩ماه  آبان ٢٧هستیم" [ایلنا، 
هم کارگران ساختمانی از شرایط مطـلـوبـی بـرخـوردار نـیـسـتـنـد. 
همچنین یادآور باید شد که بیشترین تعداد سـوانـح کـاری، نـقـص 
عضو، و مرگ بر اثر نبود ایمنی در محل کار در کشور ما در مـحـل 

دهند. کارگران ساختمانی و  کار کارگران صنعت ساختمان روی می
یادماندنی در ابتـدای انـقـالب در  سندیکای آنان نقشی مثبت و به

زمینه جنبش سندیکایی وقت برعهده داشت. سندیکـای کـارگـران 
مانند دیگر سندیکاها از سـوی  ١٣۶٠های دهه  ساختمانی در سال

رهبری خمینی در معرض سرکوب قرار گرفت و فـعـالـیـت  ارتجاع به
ای  آن ممنوع اعالم شد. کارگران ساختمانی برای رسیدن به زندگی

های بـیـمـه و خـدمـات  شایسته و فارغ از نگرانی در تأمین هزینه
شان ادامه خواهند داد. احـیـای حـق تشـکـیـل  درمانی به مبارزه

سندیکا، تأمین امنیت شغـلـی، دریـافـت دسـتـمـزد عـادالنـه، و 
های سالم و کارآمد تأمین اجـتـمـاعـی در زمـره  برخورداری از بیمه

 های برحق کارگران ساختمانی است. خواست

 ادامۀ وضعیت پرمخاطره سالمت و امنیت ...
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پذیری و احترام به حقوق انسانی" قانونی که باید از جانب  قانون مسئولیت"

های آلمانی در خارج از کشور اجرا و رعایت شود، بـرای تصـویـب از  شرکت
هـا  هـا و کـارتـل تعویق افتاد. اکنون این شـرکـت طرف دولت آلمان بازهم به

 دانند که چه باید بکنند!  می
، دولت آلمان در برابر سازمـان مـلـل مـوظـف و ١٣٨٩/  ٢٠١١در سال 

المللی در رابطه بـا رعـایـت  های بین متعهد شد که نسبت به فعالیت کنسرن
حقوق انسانی زحمتکشان نظارت و مراقبت داشته بـاشـد. در چـهـارچـوب 

٢٠١۶ها، دولت آلمان در سال  برنامه اقتصاد ملی و احترام به حقوق انسان
به سازمان نظارت اقتصادی ( ارنست و یونگ) مأموریت داد تـا در  ١٣٩۵/ 

هزارو  ٧عمل آورد. از  رابطه با اجرا و رعایت حقوق انسانی تحقیق و بررسی به
شرکت انـتـخـاب  ۵۵۴هزارو  ٢کارمند،  ۵٠٠شرکت آلمانی با بیش از  ٣٩۶

پاسخ مـبـهـم از  ۴۵۵های بسیار برای ارسال پاسخ، فقط  شدند. با یادآوری
ها دریافت گردید. اگر نـخـواهـیـم از عـالقـه  طرف هیئت مدیره آن شرکت

های آلمانی نسبت به نظرسنجی درباره طرح قانون یـادشـده  نداشتن شرکت
های ما تصویری کامًال روشن از  سخنی گفته باشیم، باید بگوئیم که پژوهش

دهد. بیشتر از هشتاد درصد ایـن  ها نشان می وضعیت جالب توجه آن شرکت
شـان  نظر کردن یا محدودکردن حاشیه سودهای ها دلیلی برای صرف شرکت

اجرای استانداردهای قانونـی،  ها را به رعایت قانون یادشده که آن ندارند، و به
 بینند. کند، لزومی نمی محیطی متعهد می اجتماعی، و زیست

هاسـت  پذیری و احترام به حقوق انسانی" مدت مخالفان "قانون مسئولیت 
نـام و نشـان پـنـهـان  هـای بـی نامه که خودشان را هم دیگر پشت پرسش

کنند. گابریل فلبر مایر، رئیس سازمان اقتصاد جهانی [ آی اف دبلـیـو]،  نمی
گـویـد اگـر "کـودکـان در  دانـد. او مـی مصلحت نمی منع کار کودکان را به

هـا هـم در  های غیررسمی و بعضـی وقت در کارگاه ها کار نکنند، آن کارخانه
المللی  دنبال کار خواهند رفت." براساس برآوردهای سازمان بین ها به خیابان

بـار کـاری در بـدتـریـن سـطـح از  میلیون کودک با شرایط اسـف ٧٣کار، 
عنوان کارگران مزارع در آفریقا یـا  شوند، چه به بشر جهانی استثمار می حقوق

عنوان کارگران نساجی در بنگالدش و چـه در  در آمریکای جنوبی و چه به
های طال یا سنگ معدن. ایـن حـرف از اتـاق بـازرگـانـی اتـحـادیـه  معدن

های آلـمـانـی  رسد که شرکت گوش می مسیحی (س د او) آلمان به دمکرات
دانند که اگـر از طـرفـی،  ها خوب می فقط "تأمین کنندٔه فوری" هستند. آن
ها در فرایند استخراج و تولید مواد اولـیـه  تعهدی را در رابطه با حقوق انسان

عهده بگیرند، از طرفی دیگر در برابر پرداخت دستمزدهای پـایـیـن، کـار  به
گریزی، و نبود ایمنی کار باید پاسخگو بـاشـنـد. در سـراسـر  اجباری، قانون

هـای کـار، ارزش  میلیون کارگر زن و مرد در نخستین مـرحـلـه ۴۵٠جهان 
دالر در  ٩۵آورند. دستـمـزد مـاهـانـه از  وجود می افزوده چشمگیری را به

این معناست که سهم دستمزد در قیمـت نـهـایـی  دالر در اتیوپی به ٢۶بنگالدش و 
محصوالت فروخته شده در آلمان اغلب کمتر از یک درصد است. با دنـبـال کـردن 

شوند، با نام دو شخصیت که ظاهرًا حامی "قـانـون  هایی که روزانه منتشر می نشریه
شویم. آقایان گرد مولر،  مسئولیت پذیری و احترام به حقوق انسانی" هستند روبرو می

مسیحی (س اس او) و دیگری هوبرتوس هایل،   وزیر رشد و توسعه از حزب سوسیال
دمکرات (اس پ د)، اما آیا این دو نفر واقعًا موافق قـانـون  وزیر کار از حزب سوسیال

آیند؟ پـیـتـر آلـتـمـایـر، وزیـر  شمار می پذیری و احترام به حقوق انسانی به مسئولیت
صنعـت   است و میان وزارت هایی که اکنون فاش شده  اقتصاد آلمان، پس از مکاتبه

گـویـد. او  زبانـی دیـگـر سـخـن مـی بود، به های دیگر رد و بدل شده  خانه و وزارت
/ ٢٠١٩مـه  ٩گوید : "رئیس اتحادیه کارفرماها( ب د آ ) اینگو کرامر در تاریـخ  می

در این مکالمه تصور من این بود که شما مایل نبـودیـد ،به آقای مولر نوشت:  ١٣٩٨
تصـویـب بـرسـد. مـن  طرح قانون مسئولیت پذیری و احترام به حقوق انسـانـی بـه

پروا از این قانون فاصله بگیرید." بـعـد از ایـنـکـه  فهمیدم که شما آماده هستید بی
چندین بار قرار مالقات برای معرفی این طرح لغو گردید، مجله مالی، اقتـصـادی و 

داد که "هایل [وزیر کـار] و  گزارش ٢٠٢٠ژوئن  ٢۵سیاسی پرنفوذ "هندلز بالت، در 
ها را از مـحـتـوا  مولر [وزیر رشد و توسعه] توان اجرایی طرح یاد شده از طرف شرکت

ها فقط محدود به  پذیری شرکت اند." بنابراین، قرار است مسئولیت تهی و خنثی کرده
 ١٢بودن یک اتفاق خالصه شود. هایل، وزیر کار، در  انگاری فاحش یا عمدی  سهل

هـای  پذیری فقط در رابطـه بـا شـرکـت کرد که این مسئولیت  اعالم ٢٠٢٠سپتامبر 
این معناست که دامنه مخاطبان بـرای رعـایـت "قـانـون  بزرگ است، این سخن به

 شود.  اثر می مسئولیت پذیری و احترام به حقوق انسانی" محدودتر و در واقع بی
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