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 یادداشت      
 کرونا هم غارت و فساد و بی عدالتی را متوقف نکرد! 

 صادق کار

 

 
 

ا بە رپناە  در ایامی کە مردم غارت شدە درگیر با کرونا هستند و ویروس کرونا هر روز عدە ی دیگری از مردم بی

بود انە کمن کرونا بە بهکام مرگ می فرستد و دولت هنوز بە هیچ یک از وعدەهای حمایتی ناچیزش بە آسیب دیدگا

 رد. درمنابع مالی عمل نکردە است و قصد عمل کردن بە آنها را هم آن طورکە از صحبت هایش بر می آید، ندا

ک های شرایطی کە اساسا بخش عمدە بی چیزان کە شمارشان سر بە دەها میلیون نفر می زند بنا نیست شامل کم

قا تنزل ر خط برگران بە بهانە نبود بودجە و کرونا زیر خط فقر بە زیناچیز دولتی شوند، در شرایطی کە دستمزد کا

مردم از  میلیارد دالر دیگر از سرمایەهای کشور نمی تواند بر خشم و نفرت ٥دادە می شود، خبر گم شدن حدود 

 غارتگران این ثروت ها دامن نزند.

یر از وابستگان بە قدرت باشند در روزهای انتشار خبر این دزدی نجومی تازە کە عوامل آن نمی توانند کسانی غ

گذشتە بە راستی در حال و هوایی کرونایی حاکم بر کشور نشان داد کە غارتگران حاکم حتی در این شرایط دشوارهم 

حاضر نیستند دست از غارت کشور بردارند و کرونا را نیز وسیلەای برای ثروت اندوزی خود نکنند. علنی کردن 

ات دولتی را کە از افشای قضیە بە خشم آمدەاند دستپاچە و بە تکاپو و تناقض گویی دچار نمودە خبر این فساد مقام
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است. از این اختالس ها و گم و گورشدن پول های کالن تر از آن در جمهوری اسالمی کم اتفاق نیفتادە. واقعیت داشتن 

اختە شدە کە تکذیب و تحریف و توجیهات این غارتگری ها آنقدر برای مردم ملموس هستند و عوامل شان آنقدر شن

روحانی، نوبخت ربیعی و دیگر مقامات دولتی کە در دروغگویی و فریبکاری شهرە عام و خاص هستند دیگر کسی 

را اقناع نمی کند. قصرها و زندگی های اشرافی مقامات و مدیران رژیم و خاصە خرجی های آنها و آقازادگان شان 

ین ها مهمتر افشای حساب های میلیاردی عدەای از آنها در بانک های خارجی کە مدتی در کشورهای خارجی و از ا

پیش پس از بلوکە شدن خبر بعضی از آنها در بانک های "شیطان بزرگ" منتشر و درست بودن آن توسط یکی از 

و زمانە نمی توان مسئولین محافظە کار تائید شد، آدرس های منابع مالی غارت شدە کشور هستند، کە در این دورە 

 برای مدتی طوالنی کتمان و انکارشان کرد.

ا رواکنش بعضی از مقامات دولتی کە سعی در کوچک کردن حجم مبلغ "گم و گور"شدە و طرح شکایت از آنها 

 اق افتادەدە اتفکردند نشان می دهد کە افشای این غارت نجومی تازە کە  توسط " رئیس دیوان محاسبات کشور" تائید ش

و  ست و غرض از تکذیب و تالش مقامات دولتی برای کوچک تر نشان دادن ابعاد آن بە جهت کاستن از خشما

 اعتراض مردم و التهابات آن است. 

یوان این افشاگری اما بە نظر می رسد کە خیلی هم بی غرض و مرض و تصادفی و از روی حسن مسئولیت رئیس د

دە بە عه ئیس و همکاران اش در دیوان محاسبات، بر حسب مسئولیتی کەمحاسبات نیست کە انجام شدە است! جناب ر

 ودند برایاشتە بددارند و دسترسی شان بە اطالعات، قبال نیز از قضیە بی خبر نبودەاند، ولی اعالم آن را آنرا نگە 

فیایی های ماباندمواقع ضروری تا بتوانند بە موقع از آن سالحی بسازند برای خنثی کردن تعرض رقیب. سالهاست کە 

 . یعنیکە صحنە گردان اصلی امور اقتصادی و سیاسی کشور هستند از این روش علیە هم دیگر استفادە می کنند

بت بین ثر رقااهموارە یک حملە را با ضد حملە سعی می کنند خنثی کنند. نمونە هایی از این روش ها کە تاکنون در 

ی ین اجتماعوال تامباند احمدی نژاد با برادران الریجانی، بر سر تصاحب امجناح ها افشا شدە اند کم نیستند. درگیری 

یسی از ادە رئو افشای آن در جلسە علنی مجلس و دستگیری و محاکمە نزدیکان احمدی نژاد بە دستور الریجانی، استف

 وئیسی یباف، رسئواستفادە های مالی الریجانی در جنگ قدرت بر سر ریاست قوە قضائیە، درگیری روحانی و قال

د. ی هستنروحانی، این ها تنها نمونە های از جنگ قدرت برای تصاحب ثروت و تسلط بر رقبا بر سر مقامات دولت

ست اکومتی حتصاحب سرمایە های کشور و گرفتن سهم از آنها تابعی از در اختیار داشتن پست و مقام های دولتی و 

ە چنگ بباالتر باشد، بە همان نسبت در یک نظام فاسد امکان و هرچە پست و مقام طرف در سلسلە مراتب قدرت 

 آوردن سهم بیشتری از ثروت را پیدا می کند. 

ی رقیب هاد هااین بار اما قضیە بر می گردد بە فشاری کە از طرف مردم و مخالفین رژیم بە بنیادهای تحت کنترل ن

نگ چهادها نو طرفداران بیت خامنەای کە بر این  دولت برای خارج کردن کنترل این نهادها از دست محافظە کاران

 انداختە و عمال آنها را از آن خود نمودەاند. 

البتە نهایت توقع دارودستە روحانی از جریانات مسلط بر این بنیادها پرداخت مالیات و بە عهدە گرفتن سهمی از هزینە 

دارایی ها و موسسات وابستە و ادارە آنها بە  های کروناست. ولی درخواست خلع ید از بنیادهای اقتصادی و سپردن

خواستار انجام دولت کە از طرف عدەای از چپ ها طرح شدە است و بعضی از اصالح طلبان منتقد هم اندکی بعدتر 

آن شدند بە نظر می رسد کە در فضای کرونایی بە هدف خوردە و جریانات مسلط بر بنیادها را نگران نمودە است. 

ی و طرفداران اش نمی توانند از آن خرسند نباشند و تالش نکنند از فرصت فضای کرونای حاکم امری کە روحان
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برای گرفتن کمک مالی از بنیادها بهرە بگیرند. فضایی کە در اثر این درخواست ها بوجود آمدە بایستی علت اصلی 

 ٥باشند. هم قضیە گم شدن نزدیک بە این افشاگری یا بە واقع ضد حملە ای از جانب طرفداران پر قدرت این نهادها 

میلیارد از ثروت کشور و هم خواست خلع ید از جریانات مسلط بر بنیادها. در شرایط کنونی کە مردم و کشور نیاز بە 

کمک مالی دارند ومردم بدون کمک دولت نمی توانند حتی ابتدایی ترین مایحتاج زندگی شان را تامین کنند بسیار 

سیت برانگیز است. مردم می بینند دولت بە بهانە کمبود پول تاکنون وعدەهای کمکی بسیار تحریک کنندە و حسا

میلیارد دالر پول مردم سر بە نیست و بە بهانە  ٥ناچیزی را کە بە آنها دادە انجام نمی دهد و در همان حال نزدیک بە 

شرافی زندگی می کنند در می آورند و از وارادات سر از حساب های تجار و آقازادگان مولتی میلیارد کە در رفاە ا

میلیارد دالر برآورد شدەاند، حتی در سخت  ١٠٠سوی دیگر ثروت های بە غنیمت بردە شدە در بنیادها کە بالغ بر 

 رین شرایط از صاحبان اسمی آنها "مستضعفان" دریغ داشتە می شود!

اجتماعی  -ور کە بواسطە رویکردهای اقتصادیآری پول در کشور برای تامین معاش دەها میلیون نفر از مردم کش

سر و  بقا و حکومت دچار فقر و تنگدستی شدەاند و برای باال کشیدن دستمزدها و حقوق های بازنشستگان از زیر خط

ی رآمدهادسامان دادن بە وضعیت فاجعە بار مردم وجود دارد، منتهی مسئلە این است کە بخش مهمی ازثروت ها و 

یگری صرف دخالت های ماجراجویانە، زیان بار در ورای مرزهای کشور، بخش دیگری کشورغارت، بخش د

ە می کصرف دستگاە عظیم سرکوب و بخشی نیز بە نهادهای مذهبی وابستە بە حکومت پرداخت می شود و آنچە را 

ند قرار دار نیادهاو بماند، ظالمانە توزیع می کنند. ثروت و درآمد بنیادها هم در تسلط عدە معدودی از صاحبان قدرت، 

 کە آنها را از آن خود می دانند و حاضر بە برگرداندن آنها بە جامعە نیستند!

در شرایط کنونی کە مردم در فشار مضاعف معیشتی قرار دارند زمینە اعتراضات مردمی علیە فساد حکومتی و 

ردەاند فراهم تر شدە است. این عوامل فسادها و کسانی کە ثروت های کشور را با سرکوب و اختناق بە غارت ب

فرصتی است کە بایستی از آن برای خارج کردن بنیادهای ثروتمند از کنترل مافیای حاکم و بە کار گرفتن شان در 

جهت رفع نیازهای صاحبان اصلی شان و ایجاد اشتغال استفادە کرد. آنها کە بە بهانە کرونا از کارگران و بازنشستگان 

زایش دستمزد نکنند و رنج زندگی زیر خط بقا را بپذیرند، خودشان طعم تلخ زندگی زیر خط می خواهند تقاضای اف

فقر و بقا را نچشیدەاند، کە بدانند زندگی کردن در فقر آن هم در جامعەای کە ثروت و امکانات کافی برای زدودن فقر 

را از مردم دریغ می دارند چقدر رنج  و تامین یک زندگی متعارف انسانی برای مردم اش را هم دارد ولی حاکمان آن

بار است. از یاد بردەاند کە هنوز چند ماە بیشتر از خیزش گرسنگان و بی چیزان کە علیە فقر و تبعیض و دیکتاتوری 

بە پا خواستند و صدها نفرشان در این راە جان باختند و هنوز صدها نفرشان در زندان هستند چرا دست بە این کار 

ش آنها بی ارتباط با فقر و آیا فقر بی ارتباط با دستمزدهای زیر خط بقاست؟ از آن زمان تا کنون مگرنە زدند! آیا خیز

این نیست کە وضعیت بە مراتب بدتر و هرچە بگذرد اگر اعتراضات خاموش شوند بدتر خواهند شد؟ پس دعوت از 

ست. از سرمایە داران و نئولیبرال های حاکم کارگران و بازنشستگان برای تن داد بە دستمزدهای زیر خط بقا برای چی

جز این کە کارگران را بە تن دادن بە زندگی رنج بار فرا بخوانند و مزدهای زیر خط بقا را بر آنان تحمیل نمایند، 

انتظاری جز این نمی توان داشت، ولی آن نیروی چپی کە بخواهد بنا بر هر مصلحتی از کارگران بخواهد کە دست از 

برای افزایش دستمزد بردارند، و سرنوشت تعیین دستمزد را بە نمایندگان تشکل های ضد کارگری حکومتی مبارزە 

سال است کە این خط و ربط بە هیچ جا  ٤٠بسپارند و خودشان هم دنبال آنها راە بیفتند، دست بە انتحار سیاسی زدەاند! 

گر یاری رساندە است. تجربە وقایع تلخی کە امسال کە نرسیدە هیچ، بلکە بە خلع سالح کردن گام بە گام طبقە کار

درصد کمتر از تورم ختم شد، امیدوارم برای آنهایی کە تصور کردند گویا می توانند  ٥٠نتیجەاش بە افزایش دستمزد 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 63 63 شماره ۲0۲0آپریل 17 ، برابر13۹۹فروردین ۲۹ جمعه

 

 

- 4 - 

 جُنگ کارگری

با کمک بە تشکل های سر سپردە بە حکومت آن هم در حالی کە دەها فعال سندیکایی کە بخاطر فعالیت برای افزایش 

د دوران زندان شان را می گذرانند و با وجود خطر ابتال بە کرونا اجازە مرخصی هم بە آنها نمی دهند، از این دستمز

 تجربە تلخ عبرت گرفتە باشند و دیگر آن را تکرار نکند. 

 

 

 

 

 

 د!دیدگان کرونا را تامین کندستان و آسیبدولت باید معاش تهی
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 های کارگران و بازنشستگانه داراییسازی شستا؛ زدن چوب حراج بخصوصی

 مراد رضایی

 

 

 

های تعدیل اقتصادی تشدید سیاست جمهوری اسالمی، کرونا را، به ابزار توجیه ناکارآمدی دولت از یک سو و زمینه»

ی دهی تحلیلی، در مورد آینتحلیل وضعیت اقتصادی موجود و رسیدن به این گزاره« از سوی دیگر تبدیل کرده است.

 قتصادی ایران در حین بحران شیوع کرونا و پس از آن کار دشواری نبود.ا

سازی، با صراحت تمام و البته به های تعدیل اقتصادی از طریق خصوصیی سیاستبرندهاما اینکه نهادهای پیش

سر  های کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بروند، با فرضسازی داراییو خصوصی« شستا»سرعت به سراغ 

دم چیست و خصوصی کردن آن چرا عین ع« شستا»سوزنی شرف در مسئولین این نهادها، دور از ذهن بود! اما 

 وجود شرافت است؟

شود. طبق آماری که مصطفی ها تامین میی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از وصول حق بیمهبخش عمده

هانه ، سازمان مابودولین نشست خبری خود مطرح کرده ساالری مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی، در ا

شود. نمایندگان مستقل میلیارد تومان آن توسط وصول حق بیمه تامین می 8500میلیارد تومان هزینه دارد که  ۹500

ی کارگران دارد، شرکت و دخالت های این سازمان، که دار و ندار خود را از حق بیمهگیریکارگران در تصمیم

هر جا  ای دارد وو دولت به منابع سازمان تامین اجتماعی، مانند پول نفت و عوارض و مالیات، نگاه بودجه ندارند

میلیارد  1000 .کندهای نامعقول خود استفاده میصالح بداند از پول کارگران و بازنشستگان برای پیش بردن برنامه

اد شده های کارگران و بازنشستگان ایجبزرگ که توسط پولکند. یک هلدینگ تومان باقی مانده را نیز شستا تامین می

شستا عمالً حیاط خلوت فساد  .ک داردهای نفت، بیمه و بانشرکت زیر مجموعه در حوزه ۲74است و در حال حاضر 

های فاسد سازیهای اختالس در آن خبرساز شده است. عموم خصوصیدر جمهوری اسالمی است که بارها پرونده

ن مردان جمهوری اسالمی به عنواای همین شستا انجام شده است و این مجموعه حتی در ادبیات دولتنیز از مجر

 .مرکز فساد مطرح است

درصد از سهام ابرهلدینگ شرکت سرمایه گذاری تامین  10میلیارد سهم معادل  8گرفته است  حاال دولت تصمیم

ت به همین ده درصد محدود نخواهد شد و تا فروش اجتماعی یا شستا را در بورس بفروشد. روندی که مشخص اس

 بخش بزرگی از شستا پیش خواهد رفت.

ای است که ماهانه، مبلغی به عنوان حق بیمه از دارایی شستا، متعلق به حدود چهاردە میلیون کارگر و بازنشسته
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داری ه ظاهراً اهل امانتای کی شستاست. متولیکه صرفاً متولی اداره« مالک»شود. دولت نه شان کسر میحقوق

 نیست!

فزوده اتماعی ادعای دولت این است که سود این واگذاری راهی جیب دولت نخواهد شد و مستقیماً به منابع تامین اج

جتماعی اهزار میلیارد تومان از منابع تامین  ۲50، چیزی در حدود ۹8شود. اما باید دانست دولت تا پایان سال می

ته، دجه مصرف کرده است. رقمی که به نظر دولت، کمتر از این میزان است و سال گذشبرداشت کرده و در بو

ها تشکیل ای مشترک میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی روند وصول بدهیکمیته

 «رشناسیالف نظر کااخت»گفته است در مورد رقم بدهی دولت،  مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعیشده است. 

حساب و کتاب از ی یاد شده قرار است این اختالف را حل کند. به بیان دیگر دولت به حدی بیوجود دارد که کمیته

 پول کارگران و بازنشستگان برداشت کرده است که حتی رقم دقیق آن مورد اختالف است!

ت. نونی اسنظر قوانین جمهوری اسالمی، غیر قااین واگذاری، حتی به فرض درست بودن منطق مدافعان آن، حتی از 

ظام ناصول و سیاستهای مالی »ی هفت که مربوط به در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، در ماده

عی یمه اجتمابوجوه، اموال، ذخائر و دارائی های صندوق های » است و در بند دال آمده است « جامع تامین اجتماعی

. به «رحکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش استو درمانی د

 است.« نسل»سازی شستا، دزدیدن اموال چند تصریح این قانون، خصوصی

 

 

 
 

 

مسعود نیلی، مشاور پیشین اقتصادی حسن روحانی، و یکی از اقتصاددانان نئولیبرال پشت پرده، در مصاحبه با 

سازی شستا ریخته است. وی صراحتاً گفته است اری تسنیم، آب پاکی روی دست تمام توجیه کنندگان خصوصیخبرگز

ما با دو واقعیت نامطلوب مواجه هستیم. اول: در چارچوب شرایط موجود، هیچ منبعی جز منابع بانک مرکزی  »

قیمت، عمالً صرف کرونا خواهد شد. گرانبرای مقابله با کرونا قابل تامین نیست. دوم: تنها بخشی از این منابع 
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ویروس کرونا سیاست گذاری را به سمت حفظ حیات جامعه و جان مردم سوق داده است. به این ترتیب سیاست گذار 

دست دولت در تامین مالی زیان ناشی  .بیند..ها پیش روی خود نمیراهی جز استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق

نا بسیار بسته است در حال حاضر، ظاهراً قرار شده است که بخشی از این نیاز مالی، از محل از شیوع ویروس کرو

ها نزد بانک مرکزی تامین شود و بخشی هم ممکن است از محل فشار روی منابع صندوق تامین سپرده بانک

 «.شوداجتماعی وصول شود و احتماالً بخش کوچکی هم از بودجه عمومی کشور پرداخت می

ی ی مشخص، چه در مورد مدیریت سازمان تامین اجتماعی، چه در مورد مدیریت شستا و چه در زمینهلبهمطا

گیری و تصیمات خرد و کالن در این نهادها یک چیز است: حضور موثر نمایندگان مستقل کارگران، در روند تصمیم

ی نظارت بر اموال خود را داشته که مطالبه اجرا! صاحبان این منابع، کارگران هستند. بنابراین طبیعی و منطقی است

 باشند.

 

سازی به هر نحو ممکن است. چرا که این آغاز روندی است که عدم ی دیگر ایستادن در مقابل این خصوصینکته

ی مردم، بدون ماسک و ضدعفونی دهد: فردای کرونا، وقت همهمقاومت در مقابل آن، انتهایی ترسناک را نوید می

 ها بیایند، خواهند دید دولت همه چیز را فروخته است!ا، با ترتیب و روند سابق به خیابانهکردن دست

 

 
 

 سازی را متوقف کنید!خصوصی
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 خش دوم و پایانیب -شده در مواجهه با ویروس کروناگرفتهروزگار سخت طبقات زحمتکش و نادیده

 علی صمد

 

 

 
 

 

 ه ضرورت دارند؟در وضعیت بحران کرونا چه حمایت هایی در جامع

 تحربیات جهانی نشان می دهد که اقدامات حمایتی ضد کرونایی می بایست در چند عرصه متمرکز شوند:

 حمایت از نیروی کار؛ -یک 

 حمایت از اقشار کم در آمد و فرودست جامعه؛ -دو 

 حمایت از مشاغل؛ -سه 

 شورافزایش بودجه مربوط به مراقبت های پزشکی و بهداشتی در ک -چهار 

 ایجاد، تقویت و گسترش همبستگی میان همه شهروندان؛ –پنج 

 همکاری با کشورهای منطقه و جهان برای یافتن راه های برون رفت از این بیماری. -شش 

 

ه اند. اما دولت موارد شش گانه باال را هدف حمایتی خود قرار داددیگر  کشورهایتعدادی از اقدامات ضدکرونایی 

عیت پس از شیوع و همه گیری ویروس کرونا مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات را در دستور ایران در این وض

های در حال اجرا در ایران بیشتر بر حمایت از کارفرمایان ها و دستورالعملاما ابالغیه .کار نهادهای مختلف قرار داد

 نی مکث می کنیم.های اقتصادی متمرکز است. در زیر روی اقدامات دولت حسن روحاو بنگاه

 

 دولت روحانی، وضعیت سالمت و مراقبت های بهداشتی در کشور

این امر پوشیده ای نیست که نگاه دولت روحانی به "اقتصاد"، نگاهی قرن نوزدهمی و کارفرما محور است. این نگاه 
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به ناکارآمدی دولت و  بحران کرونا نباید مانع انتقاددهد.  های کرونایی نیز نشان میخودش را در سیاست گذاری

هاست در  دولت حسن روحانی همان سیاست اقتصادی کالنی که دههحکومت ایران شود. در این دوره کرونایی 

دولت های تاکنونی در جمهوری اسالمی، دهه هاست که سیستم بهداشت و  .اقتصاد ایران جریان دارد را ادامه می دهد

 تان به خدمات پزشکی را محدود کرده است.درمان را خصوصی و گران، و دسترسی تهی دس

ت وضعیت شاخص های بهداشتی و درمانی هر جامعه حاکی از توجه دولت ها به سرمایه گذاری در حوزه سالم

ی را درمان است. دولت کنونی ایران در عرصه سالمت و بهداشت بدنبال سرمایه گذاری نبوده و نیست و توسعه امور

ی و سود است واگذار کردە است. بنابراین انتظار تغییر در شاخص های بهداشتبه بخش خصوصی که به دنبال 

سازی هر چه بیشتر نظام های دولت بدنبال کوچکسیاستدر واقع  درمانی در کشور از طرف این دولت وجود ندارد.

آموزش و ومی مانند بهداشت، بازار سپاری خدمات عمسازی و به روی سیاست خصوصیرفاهی. گستردگی و پیش

 مسکن بوده است. 

گذاری دولت ایران در قیاس با کشورهای دیگر دهد، سیاستنشان می اجتماعی تامین پژوهش عالی موسسه گزارش

نفع کسانی بوده که اتفاقا از امتیازات و امکانات بیشتری برای مقابله با کرونا  ی کرونا بیشتر بهدر برابر بیمار

در ایران عمده برنامه دولت در حوزه تخفیف مالیاتی برای کارفرمایان، افزایش سقف معافیت  .برخوردار هستند

 .های اقتصادی بوده است مالیاتی بنگاه

 

درصدی حداقل  ۲1هم، اعضای شورای عالی کار پس از انجام رأی گیری با افزایش باالخره با تاخیر غیرقابل ف

و آن را از  .هزار تومان افزایش دادند 318موافقت کردند و پایه حقوق کارگران را  ۹۹دستمزد کارگران در سال 

 .فزایش دادندا ۹۹تومان در سال  ۵00هزار و  83۵به یک میلیون و  ۹8هزار تومان در سال  ۵17یک میلیون و 

طی  روشن است که این مقدار افزایش دستمزد با نرخ تورم و هزینه های زندگی کارگران همخوانی نداشته و ندارد.

اند که عدم افزایش واقعی دستمزد به کاهش قدرت های کارگری مطرح کردهچند سال گذشته بارها نمایندگانی از تشکل

گاه اصوال افزایش واقعی که هیچ  شتی کارگران منجر گردیده، چراساله وضعیت معیتر شدن همه خرید و وخیم

 دستمزد مدنظر قرار نگرفته است و نمایندگان تشکل های کارگری مستقل و آزاد در مذاکرات شرکت دادە نشدەاند. 

 

در  ۹8آذر  8سهیال جلودار زاده، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، در تاریخ خانم 

شود خط فقر هفت به حدود خط فقر اشاره کرد و گفت: "در حال حاضر گفته می اعتمادآنالین"" وگو با خبرنگارگفت

شود چون چاپ آن ارزش میمیلیون تومان است. علت این موضوع هم چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. پول بی

 پشتوانه قدرتی ندارد، زیرا موجب افزایش قدرت خرید نمی ها با پول بدونبدون پشتوانه است. بنابراین افزایش حقوق 

 شود".

 

حداقل دستمزد نباید کمتر از اگر بخواهیم در سطح آمار خانم نماینده مجلس باقی بمانیم، با چنین آماری از خط فقر، 

واقع کارگران چند در  های زندگی آنها را تامین کند.درصد هزینه 30حقوق کارگران فقط می تواند این مبلغ می شد. 

 میلیون تومان زیر خط فقر دستمزد دریافت می کنند.

موضوع دستمزد از تعیین حداقل دستمزد باید مبارزه با فقر و تامین نیازهای کارگران و خانواده هایشان باشد. هدف 

و مطابق آنها  است که در موازین حقوق بشر نیز معیارهای مشخصی برای آن مد نظر قرار گرفته آنقدر حائز اهمیت

https://www.ssor.ir/index.php/10-new-news/427-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
https://www.ssor.ir/index.php/10-new-news/427-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
https://www.ssor.ir/index.php/10-new-news/427-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
https://www.ssor.ir/index.php/10-new-news/427-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
https://www.ssor.ir/index.php/10-new-news/427-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
https://www.ssor.ir/index.php/10-new-news/427-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
https://www.ssor.ir/index.php/10-new-news/427-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
https://www.ssor.ir/index.php/10-new-news/427-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
https://www.ssor.ir/index.php/10-new-news/427-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
https://www.ssor.ir/index.php/10-new-news/427-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
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اعالمیه جهانی حقوق بشر و نیز در بند  ۲3در بند سوم ماده  .هیچ دولتی نمی تواند معیارهای مربوطه را نادیده بگیرد

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موضوع حداقل دستمزد پرداخته شدە و اصل  7الف ماده 

ی کارگر و خانواده اش را تامین کند مورد تاکید قرار گرفته است. اما برخورداری از دستمزد منصفانه که زندگ

موضوع معیشت و زندگی کارگران چه قبل و چه االن و چه بعد از بحران کرونا، هیچگاه برای دولت حسن روحانی 

 از اهمیت برخوردار نبوده است. 

  سالمت اجتماعی های کنندهتعیین

کرونا در بسیاری از کشورهای جهان و خصوصا با رواج این باور که ویروس  در وضعیت کنونی و با شیوع بیماری

 در صورتی که کند و فقیر و غنی و مسئول و مردم عادی برایش فرقی ندارد، مواجه هستیم.کرونا عادالنه رفتار می

بسیاری از  آید.هایی است که در شرایط زندگی اجتماعی بوجود می های بخش سالمت ناشی از نابرابری نابرابری 

 درآمد شایسته، اشتغال با بایست می سالمت، اجتماعی های کنندهتعیین اهمیتمنابع در ایران و جهان تاکید دارند که 

 این باشد. توام اجتماعی خدمات و پزشکی مراقبت و بیمه به دسترسی و آموزش تحصیل، خوراک، مسکن، مکفی،

 و باورها شوند. می جامعه یک در مردم سالمت کننده مشخص که هستند رییکا شرایط و زندگی شرایط ها کنندهتعیین

 که را سالمت اجتماعی هایکنندهتعیین کیفیت بنیادین، صورت به دولت عمومی گذاریسیاست و سیاسی های اندیشه

 دهند.می شکل دارند، دسترسی آن به شهروندان

 

 نامطلوب سالمت اجتماعی های کنندهتعیین

 از ناشی شغلی امنیت عدم نامناسب، تغذیه و مسکن پایین، درآمد مانند نامطلوب، سالمت اجتماعی های نندهکتعیین 

 و بد گذاریسیاست محصول معموال فقر افزایش و بهداشت به دسترسی عدم نامساعد، کاری شرایط ثبات، بی کار

  گیرد. می انجام ها دولت توسط که اند اجتماعی آمیز تبعیض

 هایبرنامه و هاسیاست زهرآگین همبستگی ی"نتیجه را سالمت کنندهتهدید نابرابر توزیع جهانی بهداشت سازمان

 های کنندهتعیین داند. می بد سیاسی هایمشی خط و منصفانه غیر اقتصادی کارهای و ساز ضعیف، اجتماعی

 مسئول و دهندمی تشکیل را سالمت تماعیاج هایکنندهتعیین یکدیگر، کنار در روزمره، زندگی شرایط و ساختاری

افزایش کیفیت سالمت  هستند". مختلف کشورهای بین و کشورها درون سالمت نظام در هاعدالتی بی از ایعمده بخش

های اجتماعی سالمت است، برای ایجاد عدالت در این بخش کنندهاجتماعی و تسهیل دسترسی به آن که پشتیبان تعیین

 .برخوردار استاز اهمیت کلیدی 

 

 درمان و سالمت عرصه در عدالت تقویت و ایجاد در دولت نقش

سالمتی و دسترسی به خدمات سالمتی حق هر انسان محسوب می شود. از این رو دولت ها برای تمام افراد جامعه 

شت فراهم کنند. باید حداقلی معقول از مراقبت های بهداشتی را طبق کنوانسیون های بین المللی سازمان جهانی بهدا

 عدالت است. اولیه اهمیت دارای دیگر منابع یا منابع این به جامعه اعضای همه دسترسی امکان تضمین در دولت نقش

 کند.می برجسته پیش از بیش را مسائل این به توجه به نیاز همچنین سالمت حوزه در

 و شده منجر رفاه دولت تضعیف به برالیسملی نئو ظهور که بودیم جهانی واقعیت این شاهد گذشته های دهه در ما

 نابرابری لیبرالیسم نئو است. بهداشتی و اجتماعی هایساخت زیر در دولت کرد هزینه کاهش آن بروز آشکارترین

 در هزینه کاهش موجب ها دولت نئولیبرالیستی های سیاست است. داده افزایش را سالمت در نابرابری و اجتماعی

 به لیبرال نئو ایدئولوژی اتخاذ موازات به اقتصادی سازی جهانی ظهور است. شده بهداشت و سالمت های حوزه
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 المللبین و بازارها از زدایی مقررات بر تاکید با جهانی اقتصادهای ادغام به اقتصادی سازی جهانی پیوست. وقوع

 رفاه و سالمت برای تغییرات، این گذشته یها سال در که باورند این بر منتقدان از بسیاری دارد. توجه سرمایه سازی

 حال در و یافته توسعه اقتصادهای در آن پیامدهای و سازی جهانی است. داشته جدی تبعات جهان مردم اجتماعی

 به هادولت که را هایی شیوه و رساند می خود اوج به را سالمت حوزه در نابرابری و اجتماعی نابرابری توسعه،

 .دهدمی کاهش بشدت دهند پاسخ ها نابرابری این به انندتو می آن کمک

 

  دولت، مردم، مخارج مربوط به سالمت و افزایش فقر

ترین سرمایه انسانی سالمت مهمبخش بهداشت و درمان از بخشهای اصلی اقتصاد یک کشور محسوب می شود. و 

ه این بخش توجه کافی نشان نمی دهد. با دولت باست و ضعف آن عامل مهمی در بوجود آمدن فقر است. در ایران 

وجود رشد کمی اعتبارات بودجه ای در این بخش، شاخص ها، نشان دهنده وضع نامناسب بخش بهداشت و درمان در 

کشور است. در زیر به اختصار با مراجعه به گزارشات و منابع سازمان بهداشت جهانی و نیز سیاست های توسعه 

 ه بخش بهداشت و درمان می پردازیم.انسانی به مشکالت مربوط ب

 در بخش بهداشت و درمان دو عرصه مورد توجه قرار می گیرد:

 بهداشت به مفهوم پیشگیری از بروز بیماریها -یک

 .درمان به معنای متوقف کردن پیشرفت بیماری -دو

سیاست های گوناگونی در چگونگی تامین هزینه های بخش بهداشت و درمان هر کشوری با توجه به نظام مالی خود 

را به کار می گیرد. مثال از طریق مالیات عمومی، مالیات خاص برای این بخش، بیمه تامین اجتماعی )به صورت 

 پرداخت قسمتی از حقوق(، بیمه های درمان خصوصی و نیز از پرداخت مستقیم مردم تامین می شود.

پرداخت )پیش از بیماری( بیشتر باشد، نظام تامین سالمتی، در این بین هرچه سهم منابع تامین شده از مالیات و پیش 

عادالنه تر است و توجه نکردن به عدالت در تامین مالی هزینه ها، می تواند آثار نامناسبی در پی داشته باشد که 

  :بعضی از آنها عبارتند از

 ؛ خانوارها مجبور خواهند شد که سهم ناعادالنه ای را در این بخش هزینه کنند - 

 سهم خانوارهایی که هزینه های کمرشکن بر آنها تحمیل می شود افزایش می یابد،  -

 با افزایش خانوارهای یاد شده، نابرابری در توزیع درآمد افزایش پیدا می کند؛  -

در آخر گروه دیگری از خانوارها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های سالمتی به زیر خط فقر سقوط خواهند   -

 کرد.

های کمرشکن پس وجود کمبود در نظام تامین مالی مخارج بهداشتی و درمانی که به بروز مواردی نظیر حالت هزینه

 تواند عامل بوجود آمدن فقر آنی و یا پایدار در کشور شود.شود، میبرای خانوارها منجر می

های کمرشکن سالمت، به به دلیل هزینه، سه درصد از بیماران کشور 1386شده در سال بنا بر آمار رسمی ارائه 

درصد رسیده است. و امروز در  7.۵در سطح کشوری به  13۹۲اند، اما این رقم در سال زیر خط فقر سقوط کرده

به مراتب این درصد بیشتر افزایش یافته است. در تهران طبق منابع رسمی و مطبوعات داخل کشور ساالنه  ۹۹سال 

های کمرشکن سالمت، زیر خطر فقر قرار می گیرند. به دلیل هزینه ساکن تهران درصد از شهروندان 13حدود 

شده از طریق "پرداخت از جیب" شهروندان بیشتر باشد فقر افزایش می یابد.  هرچه اتکای نظام سالمت به منابع جذب

روندان به معنی در کشورهای منطقه، ایران بیشترین میزان پرداخت از جیب را داشته است. کیفیت زندگی شه

دسترسی آسان و ارزان به خدمات بهداشتی و درمانی است به گونه ای که همه شهروندان تحت پوشش بیمه های 
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درصد هزینه های بهداشتی و درمانی به عهده سازمان های بیمه گر است اما  80اجتماعی قرار گیرند و در این میان 

آمارهای رسمی و غیررسمی متفاوتی  .شدگان پرداخت می شود درصد هزینه های درمانی توسط بیمه 70در ایران 

درصد  70تا  60در منابع دولتی و مطبوعات ایران در این خصوص انتشار یافته است. و صحبت از این است که بین 

 طور مستقیم بر دوش مردم افتاده است.های سالمت جامعه، به کل هزینه

 جامعه در سالمت نداشت برای جهاني بهداشت سازمان مهم شاخص

  داند: می الزم جامعه برای سالمت داشتن برای جهاني بهداشت سازمان را مهم شاخص سه

اقتصادی  میزان درآمد مهمترین شاخص برای بیان موقعیت اجتماعی و  ملی: ناخالص درآمد از سالمت سهم -الف

 ی شود.مو استفاده از خدمات مختلف  افراد است. میزان درآمد و توان اقتصادی موجب تقویت شاخص های سالمتی

ر باشد رخوردابتغذیه و سالمت تقویت و بهبود می یابد. هر چقدر انسان از شغل، میزان درآمد مناسب و امنیت شغلی 

ر کاهش ش را داز میزان سالمتی باالتری در خانه برخوردار می شود. فقر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باالترین نق

 شینان بازی می کند.سالمت زیست شهرن

می کند  وقتی که خانوار بخش عمده ای از منابع خود را صرف خدمات سالمت خود: درمان هزینه از مردم سهم -ب

مانـی زنیـز  موجب نادیده گرفتن سایر نیازها و احتمال کاهش سطح زندگی آن خانوار می شود. هزینـه هـای فقـرزا

 نـد.ر سـقوط کـط فقـــر پرداخت هــای ســالمتی فقیـر شـود، یعنـی بـه زیـر خاتفــاق می افتــد کــه خانــوار بخاط

 ریزی رنامهب با دولتی مسئولین داند. می كشورها سالمت برای گذاری سرمایه و ارزیابی شیوه را درمان سرانه و -ج

 هستند. قائل اهمیت مردم سالمتی برای حد چه تا که دهند می نشان ها شاخص این روی

 حال در كشورهای در است. درصد 70تا  60 حدود در حداقل ایران در درمانی های هزینه پرداخت سهم ابراینبن

 فشار كه دهد می نشان شاخص این و است درصد 1۵ زیر یافته توسعه كشورهاي در و درصد 30 زیر توسعه

 این هك است دالر ۲88 كشور در موجود آمارهای طبق درمان سرانه است. زیاد بسیار مردم بر درمانی های هزینه

 دالر هزار چهار از باالتر یافته توسعه كشورهای در و دالر ۲۵00 از باالتر توسعه حال در كشورهای در رقم

 .است

  درمان و بهداشت باالی های هزینه فشار

 هك چرا نیست. برخوردار الزم اولویت از مردم سالمت ایران در جهانی بهداشت سازمان های شاخص اساس بر

 ار مردم سالمت برای گذاری سرمایه ایران سیاسی گیران تصمیم دهد می نشان گذشته های دهه تاریخی تجربه

 سالمت یتامن تامین یافته توسعه های كشور در دارند. آن به نسبت ای هزینه نگاه و دانسته سرمایه اتالف نوعی

 ایبر دالر یك تخصیص جهانی بهداشت سازمان گزارش اساس بر و دشو می تلقی پایدار گذاری سرمایه یك مردم

 و دولت در اریگذ سرمایه نگاه به ای هزینه نگاه این كه زمانی تا و دارد مثبت بازتاب دالر پنج تا سه مردم سالمت

 .اشتد را اجتماعی خدمات های عرصه دیگر همانند كشور درمانی اوضاع بهبودی انتظار نباید نشود تبدیل مجلس

 ملل، نسازما منشور نیز و اساسی قانون همین طبق که صورتی در ندارد. مفهومی مردم سالمت تامین بدون عدالت

 .است ها دولت وظیفه و ها انسان اولیه حقوق جز سالمتی تامین

 نتیجه گیری

در بطن جامعه  در موقعیت های بحرانی مانند همین شیوع کرونا ویروس، عالوه بر انواعی از کنش های جمعی که

شکل می گیرد، دولت موظف است به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و سیاسی مجموعه ای از اقدامات همگانی و 

گزینشی را برای حمایت از همه گروه های اجتماعی از یکسو و گروه هایی که بیشتر در معرض پیامدهای اقتصادی 
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طراحی کند. واقعیت های سیاسی و زندگی مردم نشان از این  و اجتماعی چنین بحران هایی هستند از ســوی دیگر،

تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی، برای تامین حداقل معیشت به همراه  دارد که دولت روحانی از وظیفه خود برای

وظیفه دولت و ارگان های حکومتی تامین و حفظ ارتقای خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، شانه خالی می کند. 

مت از طریق طراحی و اجرای مداخالت الزم برای تحت كنترل در آوردن عوامل مخاطره آمیز، برای جامعه می سال

وقتی كه مولفه های موثر و الزم برای سالمت، دچار تغییر می شوند زمینه های مخاطره آمیز سالمت بوجود  .باشد

می یابد و طبقات ضعیف و فرودست جامعه بیشترین می آیند و ابتال به بیماری، معلولیت، افزایش فقر و مرگ افزایش 

دولت روحانی استراتریی برای کنترل و پیشگیری در نظام مراقبت های  آسیب ها را از این وضعیت می بینند.

بهداشتی ندارد. گسترش بیماری کرونا در ماه های آینده به همراه بحران اقتصادی، تورم باال و قیمت های پایین نفت و 

یم ها موجب بیکاری و فقر میلیون ها نفر دیگر در کشور خواهد شد. و در آن وضعیت امکان گرسنگی و وجود تحر

 قطحی در کشور افزایش می یابد و این زنگ خطری برای جامعه است.

 
 

 

 خواهند!خواهند، کار، یا حقوق بیکاری مینمی قهبیکاران صد
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  11بخش  -اشتغال در اقتصاد سبز 

 تداری ترجمه گودرز اق

 2 –درباره تغییرات اقلیمی ITUCبیانیه کنگره جهانی اتحادیه ها 

 

 

 

 
 

بشریت را با خطر  نابودی روبرو خواهد کرد  COP24نپرداختن به چالش های اقلیمی و محیط زیست در 

 COP24درخواست های اتحادیه ها از 

 انتظارات و امیدها را با گذار عادالنه افزایش دهید -1

گرم روبرو هستیم، اگر دولت ها نتوانند به این آرزوها جامه عمل بپوشانند. با شیب امروز غیرممکن است  ما با زمین

درجه حفظ شود و جهان در کل به  ۲که بشر بتواند به محدوده های توافق پاریس دست یابد. برای آن که محدودیت 

. ۲070و  ۲055، و قطعا نه فراتر از درجه برسد، آلودگی ها باید بالفاصله به مجموع صفر برسد 1.5هدف 

باید ائین نامه توافق پاریس را تصویب و اجرایی نماید. این مقررات باید مشوق هایی را برای راه  COP24مذاکرات 

حل ها و تصویب قوانین و سیاست های اجرائی به  مردم و صنایع عرضه نماید و با شفافیت کامل در کشورهای در 

ایجاد نموده و برای اجرا از تعهدات مالی کشورهای توسعه یافته حمایت کند. آئین نامه باید  حال رشد شرایط مناسب

شفاف و راهکارهای مفید برای اجرا داشته باشد. اتحادیه ها کار با حقوق مناسب در جهانی قابل زیست می خواهند. 

 رد.ساختن اعتماد از طریق گذار عادالنه به رسیدن به این اهداف کمک خواهد ک

 

 بیانیه همبستگی و گذار عادالنه سیلسیا را امضا کنید -۲

اتحادیه ها برای امضای بیانیه وزرا که در آن به "گذار عادالنه نیروی کار و ایجاد کار مناسب و با کیفیت در تعامل با 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 63 63 شماره ۲0۲0آپریل 17 ، برابر13۹۹فروردین ۲۹ جمعه

 

 

- 15 - 

 جُنگ کارگری

 اولویت های توسعه ملی" که در تفاهم نامه پاریس بدان تعهد شده بود، تالش می کردند.  

است یک بیانیه تحت عنوان "همبستگی و گذار عادالنه سیلسیا" را تهیه  COP24هستان که مدیر ناظر بر دولت ل

کرده است که می تواند این خواست های اتحادیه ها را در برگیرد. طرف های شرکت کننده باید با تعهد به قطعنامه 

ز محیط کار مناسب، شرایط کاری قابل تحمل، سیلسیا، برای گذار عادالنه یعنی حمایت ا -پیشنهادی دولت لهستان 

کاهش فقر، توسعه آموزش حرفه ای، حمایت از اشتغال، تأمین اجتماعی، توسعه پایدار، و بازسازی اجتماعی 

بکوشند، و در مسیر کنش های مقدماتی برای رسیدن به تحول ملی و برنامه ریزی درازمدت به سوی سیاست های 

 استاندارد هائی برای آلودگی گل خانه ای در سطح صفر حرکت نمایند.راهبردی در مسیر زندگی با 

ور با حض دولت ها باید برای رسیدن به این هدف از فرایند مشارکت تحت نمایندگی کارگران در گفتمان اجتماعی

 ول شتغاااتحادیه ها و سندیکاهای کارفرمایی و مشارکت جامعه مدنی استفاده نموده، تضمین نمایند که حقوق، 

 بهزیستی کارگران و محیط اجتماعی انان در سطوح مورد توافق حفظ گردد.

 

 فر، و حمایت از اقشار آسیب پذیرص-مالی برای توسعۀ با کربنتأمین تعهد به  -3

زم تأمین امکانات مالی سنگ بنای ضروری برای رسیدن به سیاست های زیست محیطی است. از این رو امر ال

ابل قصفر" بین شمال و جنوب بدون کمک های مالی به کشور های مجموعه جهانی جنوب  "تعادل در مجموع کربن

عمل  ۲0۲0ال سدستیابی نیست. دولت ها باید به تعهدات خود برای تأمین اعتبار تا یک صد بیلیون دالر در سال تا 

ردی در ی کاربعۀ فرایند هاکنند. تأمین اعتبار اقلیمی برای رسیدن به حدود تعیین شدۀ آلودگی های کربنی و  توس

 مقاومت زیست محیطی در ایجاد کار و اشتغال مناسب از الزامات قطعی در این لحظه است.

 باید به خواسته های ذیل تعهد دهند: COP24بر این، دولت های حاضر در مذاکرات  عالوه

 (UNFCCC)(1یرات اقلیمی )یک برنامه عمل برای گذار عادالنه در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل برای تغی *

داردهای کنش برای جمع آوری و آنالیز استان ILOدر همکاری با سایر سازمان های ذیربط مانند سازمان جهانی کار 

شتغال عی و اهای بهینه جهت ارائه رهنمود به اعضای کنوانسیون در تأثیرات تغییرات اقلیمی در سیاست های اجتما

 الزامی است.

غییرات ی به تا برای کارگران به عنوان یک زمینه دائمی در درون چارچوب اقدامات برای پاسخگویگذار عادالنه ر *

 اقلیمی توافق پاریس حفظ نمایید. 

 ید.به رسمیت بشناس COP24همبستگی و گذار عادالنه در بیانیه سیلسیا را به عنوان بخشی از ارزشهای * 

ایگزینی جتی برای زیست محیطی سبز پایان دهید. منابع جدید مالی بایسبه سوء استفاده های شرم آور از منابع مالی * 

 نیاز مالی کشورهایی که از این منابع به طور غیرمنصفانه محروم شده اند تامین و تبیین گردد.

 مایید.نیمی سبز را سریعاً تأمین منابع مالی کافی برای پیشبرد برنامه های پیش بینی شده در صندوق اقل* 

(1)-  United Nations Framework Convention on Climate Change  

 

 ید!کن ید تا از فقر و گرسنگی نجات پیدابیکاران و شاغلین متحد شو
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 سرف روسی در حال ترک ارباب خود در روز "یورین" یا سن جرج"؛
 تنها روز سال که در آن سرفها حق داشتند ارباب شان را عوض کنند  

 همنبخش  -طرح کلی تاریخ کار

 یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 دامها -جابجایی ها در مناسبات کار چگونه رخ می دهند؟ 

رارداد کار گروهی یا عقد ق یعنی سازمان -این شکل سازمان کار جالب این است که در تاریخ نگاری مناسبات کار به 

ان ت واقعی اش توجه کمی مبذول شده است. احتماالً مورخبرخالف اهمی -تعاونی با مزد مبتنی بر میزان تولید 

نبش های جو برآمد  1۹00ایش کارفرمایان مدرن در حوالی مناسبات کار سهواً به مطالعۀ روندهای بزرگ مثل پید

و چه  کارگری مدرن اکتفا کرده اند. چه مورخان چپ و چه مورخان راست، یا می توان گفت چه کاپیتالیست ها

اند.  ی کردهسوسیالیست ها، سازمان کار گروهی و عقد قرارداد تعاونی با مزد مبتنی بر میزان تولید را انکار م

 نوشت: 1۹11تایلور )که "تایلوریسم" مشهور، از نام او اخذ شده است( در سال فردریک 

عنوان  ان بهشیک تحلیل دقیق این واقعیت را آشکار کرده بود که وقتی کارگران با هم همدست شوند، هر کدام 

ای ه هیزعضوی از یک دسته، از کارآئی به مراتب کمتری برخوردار خواهد بود تا زمانی که فرداً با انگ

د حش تا اشخصی عمل می کند؛ این را نشان داده بود که وقتی کسی در یک دسته کار می کند، کارائی فردی 

م ه تماککارائی ضعیفترین عضو دسته و حتی به پائین تر از آن افت خواهد کرد؛ این را نشان داده بود 

 کرد. داده اند، نزول خواهند اعضای دسته به جای آن که ارتقاء پیدا کنند، در اثر گلهای که تشکیل

برای  ارگرانکتمرکز تایلور در این جا بر ضعیف ترین حلقۀ یک زنجیر است و آشکار است که او اعتقادی به قابلیت 

شان داده نحقیقی کاستن و به حداقل رساندن ریسکی که او از آن دم می زند، ندارد. قضاوت او بی پایه است. این را ت

با هم مقایسه کرده  –که در آنها سیستم کار تعاونی وجود داشته  –گلستان، روسیه و هند را است، که آجرسازان ان

ا نیز . اما آنهدارند است. سوسیالیست ها اعتقاد و اعتماد بسیار بیشتری به قابلیت کارگران برای دفاع از منافع خودشان

 ین مخالفتانونی، کلفت ورزیده اند. بنا به شواهد به شدت با کار تعاونی قراردادی با مزد مبتنی بر میزان تولید مخا

 چندان منطقی نیست و شایسته است که سیستم گفته شده مورد تحقیق گسترده ای قرار گیرد.

ر منطقۀ نوشت، کارگران مهاج 1880(، داماد کارل مارکس، در قطعه ای که درسال 1۹11تا  184۲پائول الفارگ )

دس، که نه ان با نیلوفرهای کتاب مقدر تقابل آن -همکاران آنان در سراسر دنیا را آوورنیه )منطقه ای در فرانسه( و 

 می جنبند و نه می چرخند، چنین توصیف می کرد:
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همان  –... برای کدام اقوام کار یک ضرورت ارگانیک است؟ برای اوورنیه ای ها، برای اسکاتلندی ها 

همان  –مان اوورنیه ای های اسپانیا، برای پومرانی ها ه –اوورنیه ای های جزیرۀ انگلیس، برای گالیسی ها 

 .مان آوورنیه ایهای آسیاه –اوورنیه ای های  آلمان، برای چینی ها 

 ظر الفارگ. به ندر آن زمان آوورنیه ای ها مشهورترین کارگران مهاجر در فرانسه بودند؛ مثل گالیسی ها در اسپانیا

 شان به کردند که "به کار برای کار عشق می ورزیدند": کسانی که گوشاین کارگران، زحمتکشانی را ترسیم می 

 پیام های انقالبی بدهکار نبود )البته خود او چنین نمی گوید(.

رد کجنبش سوسیال دموکراتیک نوپای کار در آلمان به سادگی کار تعاونی قراردادی را کار مرگبار اعالم 

“Akkordarbeit ist Mordarbeit” ی از اختراعات شیطان نامید.و آن را یک 

رارداد یستم قساین موضع را می توان تا کارل مارکس هم ردگیری کرد. او نیز، هم چون لوئی بالن در فرانسه، علیه 

اسیون (. فدر۲3و  1۹،فصول 6، بخش 1تعاونی و مزد مبتنی بر تولید به طور کلی موضع گرفت )کاپیتال، جلد 

وضع این موضوع را به روشنی فرموله کرد و علیه این سیستم مناسبات م 18۹6اتحادیه های الیپزیک درسال 

تالیسم ا کاپیگرفت. کار قراردادی باید رد شود، زیرا به بیان خالصۀ اودولگ برنارد "جنبش کار در اساس نباید ب

ته موضع گرف ت کارسباپیمانی ببندد." با این حال، اگرچه بسیاری از کاپیتالیست ها و سوسیالیست ها علیه این نوع منا

سب راهی منا بات رااند و اگرچه بسیاری از مورخان کار این مناسبات را نادیده گرفته اند، میلیون ها کارگر این مناس

 برای بهبود و تضمین درآمد شان یافته بوده اند.

علت اقدامات "از باال" ه سادگی و به ب –گر نه همۀ آنها ا –خالصه این که بسیاری از جابجائی ها در مناسبات کار 

ران د کارگ)عمودی( واقع نشده اند. بسیاری از این جابجائی ها ناشی از اثرات مرکب و طوالنی مدت اقدامات خو

 بجائی هایاز جا برای گذران زندگی شان بوده اند )افقی(. جابجائی های عمودی بدون استثناء ناگهانی تر و کوتاه تر

 افقی بوده اند.

مکانیسم  این دو پیش می آید که کم و کیف تأثیر مکانیسم های عمودی و افقی بر هم چه بوده است و آیاحال این سؤال 

خش اعظم هی است. بتی بدیمی توانسته اند منطقاً مستلزم و مقوم هم باشند؟ تأثیر متقابل آنها بر هم قطعاً قابل اثبات و ح

ق، رع سابقل و نه کار دستمزدی، رو آورد. صاحبان مزابردگان سابق، بعد از الغای بردگی، به مشاغل کوچک مست

ادی" قرارد خاصه در هند، "کارگران قراردادی" بسیاری را از خارج از کشور اجیر می کردند. منظور از "کارگران

دستمزد  اری باککارگرانی بودند که آماده بودند آزادی حرکت شان را با قرارداد کاری که آنان را ساله ای سال به 

ال نان که مثچ، اما ابت مقید می کرد، معاوضه کنند. به عالوه، آری سیستم های کار رفتار انسان ها را تعیین می کنندث

ر سسیه و های باال نشان می دهند، معکوس این نیز ممکن است. یک نمونۀ دیگر تجزیۀ درونی سیستم سرواژ در رو

جائی ین جابااز آن در قیاس با سیستم سرواژ بیشتر بود.  برآوردن کار "اوبروک" است: سیستمی که بهره مندی سرف

 سرانجام بیشترین سهم را در الغای سیستم سرواژ ایفا کرد.

 

 مین کند!تا دگی بیکار شدگان بر اثر کرونا رای زندولت موظف است هزینه
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 سکون یا خیزش، جنبش یا شورش؟

 با رفیق مراد رضایی ُجنگ کارگریمصاحبە 

 

 

 

های تعدیل دولت بارش را طبق معمول بر دوش طبقات متوسط و فرودست خواهد گذاشت که خود را در سیاست

شد.  تر بیکاریساختاری و همچنین افزایش قیمت مایحتاج خانوار نشان خواهد داد. از طرفی کرونا موجب رشد سریع

ها، به عنوان یک کاتالیزور رشد فشار معیشتی عمل تدبیری دولت و تاثیر تحریمنا، در میان بیبنابراین شیوع کرو

 ای شاید نزدیک، تبدیل به شورش معیشتی بشود.تواند در آیندهکرد که می

اجتماعی کرونا  –رفیق مراد شما تا کنون چند مقاله عموما تحلیلی در مورد تبعات و پیامدهای اقتصادی  -سوال

منتشر شدەاند، در یکی از این مقاالت شما پس از اشارە  ُجنگ کارگریشتهاید که در چند شمارە نشریه هفتگی نو

به وضعیت اقتصادی رژیم و کاهش قیمت نفت، نتیجه گرفتهاید که یکی از پیامدهای آن می تواند شورش های 

ثر گران و کمیاب شدن مواد غذایی باشد، این نتیجه گیری را چقدر محتمل می دانید. دالیل تان را لطف معیشتی در ا

 .کنید تشریح کنید

ی علوم اجتماعی، به دلیل تعدد عوامل سالم و درود خدمت شما و ممنون از ترتیب دادن این مصاحبه. عرصه -جواب

ه اختالف نظر است. یعنی مثالً برای تحلیل وضعیت اقتصادی پس ی پیچیدگی و در نتیجموثر و تنوع متغیرها، عرصه

توان بودجه و وضعیت اقتصادی دولت را برد در ماشین حساب، ضرب و تقسیم کرد و بعد پاسخ آورد از کرونا، نمی

اخت. شود! واقعیت این است که برای رسیدن به چنین تحلیل و تاویلی، باید اول عوامل موثر را شنکه بله! شورش می

های عمومی به ی واکنشسو تدبیر دولت، وضعیت بودجه و قیمت نفت، سطح توازن نیروها و سازماندهی، مطالعه

 کمبود مایحتاج عمومی و چیزهایی از این قبیل.

 

های معیشتی در اثر گران و کمیاب شدن مواد باز هم شورش« حتی اگر کرونا در کار نبود»کنم، من اینجا تصریح می

ایم. کدام یک از حتمل بود. دلیل آن هم روشن است. دو اعتراض معیشتی بزرگ در دو سال گذشته داشتهغذایی م

مطالبات آن اعتراضات به نتیجه رسیده است؟ هیچکدام! وضعیت بدتر شده است یا بهتر؟ بدتر! پس طبیعی است که 

هایی را به دولت ت را کاهش داد و دوماً هزینهاین آتش زیر خاکستر وجود داشته باشد. اما شرایط کرونا، اوالً قیمت نف

هزار میلیارد تومان کسری داشت، طبیعی است کرونا  360دالری به میزان  ۵0ای که در نفت تحمیل کرد. با بودجه

رمق اقتصادی دولت را بگیرد. حاال دولت بارش را طبق معمول بر دوش طبقات متوسط و فرودست خواهد گذاشت 
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های تعدیل ساختاری و همچنین افزایش قیمت مایحتاج خانوار نشان خواهد داد. از طرفی کرونا ستکه خود را در سیا

ها، به عنوان یک تدبیری دولت و تاثیر تحریمتر بیکاری شد. بنابراین شیوع کرونا، در میان بیموجب رشد سریع

 ک، تبدیل به شورش معیشتی بشود.ای شاید نزدیتواند در آیندهکاتالیزور رشد فشار معیشتی عمل کرد که می

 

شورش معیشتی، یا خیزش معیشتی؟،کدام را محتمل تر می بینید، تفاوت و تبعات این دو چیست، و هر کدام  -سوال

 از منظر نیروهای اجتماعی مترقی چگونه برخوردی را می طلبد؟

ً  -جواب به توازن قوای سیاسی و اجتماعی در  اینکه شورش باشد، خیزش باشد، یا یک جنبش با دوام شکل بگیرد، دقیقا

گیر در جامعه، و به ویژه در طبقات فرودست و گردد. نقداً یک ظرفیت اعتراضی عمده، گسترده و همهجامعه برمی

متوسط وجود دارد. حال اگر این ظرفیت اعتراضی، خود به خود، و بدون هیچ سازماندهی پیشینی فوران کند، کار به 

شود که اعتراضات با خشونت تمام موماً در ادبیات سیاسی به شکلی از اعتراض اطالق میکشد. شورش عشورش می

دهد، اما با وجود تمام این شوند، درگیری گسترده رخ میهای بزرگ غارت میها، و احتماالً مارکتوجود دارد، بانک

تنها استیصال و  خواهد.میداند که دقیقاً چه مشخصات، هیچ هدف سیاسی مشخصی وجود ندارد. یعنی کسی نمی

شورش با سرکوب خشن حکومت  دهد.درماندگی اقتصادی است که به خشم بدل شده و خود را در خیابان نشان می

ماند تا شورش بعدی. اما عالوه بر این تبعات شوند و جامعه منتظر میگیرد، افرادی کشته و زندانی میجواب می

مزید علت بحران اقتصادی و در تشدید رکود تورمی، با توجه به وضعیت  شودکوتاه مدت، در میان مدت شورش می

 شود.نابسمان سیاسی، موثر واقع می

ی مدنی و در سطحی باالتر احزاب و نیروهای سیاسی اپوزیسیون، اما خیزش، در شرایطی که در سطحی جامعه

بکنند، تنوع سطح و شکل اعتراضات، به  محوری مطالبههای اعتراضی را مبدل به یک مبارزهبتوانند همان ظرفیت

توانند منجر به ها میکند و طبیعتاً دوام بیشتری هم دارد. در طوالنی مدت هم همین خیزشفراخور مطالبات بروز می

 گفتمان سازی، و حتی گذار از حکومت موجود بشوند.

 ی تمام این متغیرها توازن قوای سیاسی و اجتماعی است.اما تعیین کننده

ت از هر لحاظ آن توازون قوا اجتماعی هم اکنون به زیان حکومت بهم خوردە است و از سوی دیگر حکوم -والس

ن پا زد گونه که خود شما هم در پاسخ به سوال اول وضعیت را تشریح کردید در گردآب بحران ها در حال دست و

ر از های اجتماعی معیشتی محتمل ت است و به شدت دچار تفرقه است. در این صورت منطقا وقوع خیزش و جنبش

ارضایتی نضات و شورش باید باشند. فکر می کنید کرونا آنها را دچار وقفه نمودە یا علت در سازمان نایافتگی اعترا

های اجتماعی است؟ نیروهای چپ و دمکراتیک در مواجه با خیزش و جنبش ها و یا شورش های معیشتی چه 

 ؟نقشی می توانند به عهدە بگیرند

ای بررسی وضعیت توازن قوا، به جای دیدن این مساله که مثالً چه کسری از مردم مخالف کنم برمن فکر می -جواب

یا تسلط نیروهای سیاسی مختلف رفت. هژمونی سه « هژمونی»جمهوری اسالمی هستند، باید به سراغ بررسی سطح 

سیاسی، در چه موقعیتی نسبت به این سه عنصر قرار  پایه دارد: ایده، نهاد و البته قدرت. باید دید کدام نیروهای

 اند.گرفته

توان کمابیش تحلیل کرد که با توجه به وجود نارضایتی عمده و گسترده وضعیت سیاسی به با رجوع به این سنجه، می

که ذکر رود. اما اینکه چرا حاال اعتراضات اجتماعی، دچار رخوت کمی و کیفی شده است، هر دو عاملی کدام سو می

کردید موثر هستند. کرونا، مانع جمع است و از طرفی فشار اقتصادی وارد شده به دلیل شیوع کرونا، رمق جامعه 

شود برای جوالن دادن نهادهای امنیتی. از طرفی برای اعتراض را محدود کرده است. اتفاقاً همین بستری می

اَشکالی از اعتراض را پیش ببرد وجود ندارد. یعنی مثالً  یابی، در سطحی که بتواند حتی در شرایط کرونایی،سازمان

ای نداریم که حتی در این شرایط کرونا، فالن تعداد از کارگران بگوید بنشینید خانه و اعتصاب ما سندیکا یا اتحادیه
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 تان هم با ما!کنید، حقوق

ی اسالمی، تضادها و مت چهل سالهدر مورد نقش نیروهای چپ و دموکراتیک، باید به این نکته اشاره کرد که حکو

تصادمات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدی به وجود آورده است و بعد با چوب سرکوب آنها را خاموش نگه داشته 

است. این تضادها و تصادمات، که غالباً هم بر ساخته هستند و وجه انضمامی محدودی دارند، در شرایط شورش و در 

خواهد شد. از طرف دیگر این « مردم علیه مردم»وکرات، تبدیل به خشونت صورت نبود یک چپ منسجم و دم

تواند در عین حمایت از پیشرفت اعتراضات، خود را مقابل دخالت خارجی تعریف کند. یعنی نیروی چپ است که می

وجود به طور کلی، برای اینکه اعتراضات وضعیت دموکراتیک، هدفمند و مستقل از دخالت خارجی داشته باشند، 

 نیروهای چپ و دموکراتیک ضروری است.

خیلی ها دلیل شکل گیری جنبش های اجتماعی و به محاق بردن آنها را در پراکندگی اپوزیسیون و نداشتن  -سوال

چشم انداز در مقابل جنبش ها می دانند این برداشت را چقدر منطبق با روند رویدادها و مبارزات اجتماعی می 

  فهمید؟

سوال قبلی تان صحبت از دخالت خارجی را هم به میان کشیدید، احتمال دخالت خارجی در تحوالت آتی و در پاسخ به 

سمت و سو دادن به تحوالت را که مطرح هم هست و عدەای نیز به آن دل خوش داشتهاند چقدر با واقعیات امروز 

ف دخالت خارجی هستند چه کار می توانند ایران که سیال هم هستند منطبق می دانید؟ در این میان نیروهایی که مخال

دلیل  بکنند که هم امکان دخالت خارجی را منتفی کنند و همه بتوانند یک اپوزیسیون مستقل و فراگیر بوجود آورند؟

 شکل نگرفتن جنبش های اجتماعی منظورم بود

 

های عملی که دشواریاین منطق تا حدی درست است. اما باید در کنار این عوامل، تاکید کرد  -جواب اولی

های سرکوب جمهوری اسالمی است. نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی به طرق اپوزیسیون، بخشاً به دلیل سیاست

اند، هایی که از اساتید ساواکی خود آموختهها، و به روز کردن روشای، دستگیریمختلف، اعم از فعالیت رسانه

 اند.اپوزیسیون را تحت فشار قرار داده

ی جاری ها، وظیفهانداز و به روز کردن مدام آنی برنامه و چشمشی هم البته تقصیر اپوزیسون است. ارائهبخ

 اپوزیسیون است.

 

توان دخالت بحث دخالت خارجی، موضوع امروز و فردا نیست. حداقل در صد و پنجاه سال اخیر می -جواب دومی

اپوزیسیون رهگیری کرد. مصادیق آن هم متعدد است. همین  ها و نیروهای سیاسیها را له و علیه حکومتخارجی

امروز مگر دخالت خارجی نداریم؟ روسیه و چین به طرق مختلف، سیاست حمایت از جمهوری اسالمی را در پیش 

اند. و آمریکا، ظاهراً سیاست خود را تالش برای تغییر رفتار رژیم یا تالش برای تغییر نظام حاکم بر ایران گرفته

ها را در سطح باالتری مشاهده کنیم. کند. حال در وضعیت اختالل سیاسی در ایران، احتماالً همین سیاستفی میمعر

تنها راه کنترل، و نه جلوگیری مطلق، امر دخالت خارجی، اتکای تمام عیار به نیروی خواهان تغییر در داخل ایران، 

 و همراهی با آن است.

 

رژیم نظر به گستردگی و تنوع نارضایتی ها و اعتراضات و در شرایطی که  به نظر شما دستگاە سرکوب -سوال

بحران اقتصادی بیش از پیش رژیم را در تنگنا قرار دادە، و کرونا نیز بر آن افزودە تا کی می تواند نقش بازدارندگی 

طح انتظارات و اش از تشکیل اپوزیسیونی فراگیر و ترقی خواە را حفظ کند؟ نظری هست که معتقد است کرنا س

مطالبات مردم را پایین می آورد و این را فرجهای برای حکومت می دانند، این عامل در شرایط کنونی ایران و 

 خاصه وجود فقر و بیکاری شدید، چقدر واقعی است؟
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ی در دانیم. از همین سطح حضور نیروی انتظامکدام از ما نمیاینکه توان دستگاه سرکوب چقدر است را هیچ -جواب

توان به خیابان بگیرید، تا لشگرکشی نیروهای زرهی در ماهشهر. حتی مانند آنچه که اسد در سوریه کرد، می

ترین اَشکال سرکوب هم فکر کرد. اما یک نکته بدیهی است: توان سرکوب، بینهایت نیست. از یک جایی به بعد، خشن

 د. کنای کار نمیی مکارانههیچ نیروی سرکوب و هیچ برنامه

کنم. پیش از این مگر چه سطحی اما اینکه سطح انتظارات و مطالبات مردم در اثر کرونا پایین بیاید را من درک نمی

ی حداقل حقوق انسانی، چه در بعد مالی و معیشتی و چه در بعد دموکراتیک، دیگر چه تر بیاید؟ مطالبهداشت که پایین

ی این بحران از یک سو و آگاهی مردم از این کارآمدی دولت در ادارهکنم ناتری دارد؟ من اتفاقاً فکر میپایین

ی با فرض خوشبینانهناکارآمدی از سوی دیگر، در طوالنی مدت موجب گستردگی بیشتر اعتراضات خواهد شد. 

صحت آمارهای جمهوری اسالمی، تا امروز کرونا در ایران حدود پنج هزار قربانی داشته است. مردم بیشتر این 

دانند. در نتیجه همین امر مشخص، در کنار سایر های نادرست جمهوری اسالمی میفراد را قربانی سیاستا

 تواند موجب تکامل و گسترش بیشتر اعتراضات شود.ی کرونا، میهای شکل گرفته در حاشیهبحران

 

 

 ید!کن مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد کارگران، معلمان، فعالین
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 هفته کارگری رویدادهای بر رینظ و گذر

 ُجنگ کارگری

 
 

 
 

 

 های شرکت سهام فروش آن، به نسبت ها العمل عکس و کرونا وجود با اقتصادی های فعالیت سرگیری از دستور

 بقا، خط زیر دستمزد تحمیل علیه اعتراضات شدن گذاشته پاسخ بی بورس، در اجتماعی تامین مالکیت تحت

 اختیار در به نسبت کارگران اعتراضات ادامه بروجرد، نساجی کارگران سرگردانی مشهد، در پرستاران پیروزی

 مدنی و سندیکایی فعالین به مرخصی ندادن کرونا، بهانه به کارگران اخراج و تعطیلی ادامه ایمنی، وسایل نداشتن

 بودند. هفته کارگری رویدادهای ترین مهم زندانی،

 کرونا وجود با کارمندان و کارگران کار به بازگشت دستور

 با دولت، مدیران و وزراء از برخی و روحانی توسط اقتصادی های فعالیت برانگیز مناقشه سرگیری از دستور

 به را ها بکس و کار از بعضی سرگیری از شد مجبور دولت آنها واسطه به و شد روبرو متفاوتی های العمل عکس

 و بهداشت وزیر مخالفت کند. تعیین آنها از دیگری شمار کار به آغاز برای شروطی و شرط و کند موکول بعد

 تمام اجرای از مانع ظاهرا کارشناسان هشدارهای و ها محدودیت همه برداشتن با وزارتخانه این مدیران از برخی

 از خبر نوبت چند در اقتصادی های فعالیت شروع چی هزمین برای که روحانی است. شدە روحانی دستور کمال و

 برخی فعالیت سرگیری از بهداشت وزیر هشدارهای پی در ، دادە را آن کنترل و 1۹ کوبید به مبتالیان تعداد کاهش

 کرونا با ارتباط در نمود. قرنطینه جایگزین را گذاری فاصله و کرد شروطی و شرط به منوط را کارها و کسب از

 مورد 8 در را کرونا با مواجه در شان کارشناسانه نظرات بهداشت وزیر به سرگشادە نامه نوشتن با زشکپ دەها

  نمودند. مطرح
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 و وناکر بیماری با موثرتر مقابله برای خود پیشنهادات بهداشت وزیر به ای نامه در کشور پزشکان از "جمعی

 ناسی،کارش نظرات به بندی پای اند. کرده اعالم را دموکراتیک و ملی نظام یک به کشور بهداشتی نظام تبدیل

 دهاست"پیشنها این ی جمله از «بازار نظام» گذاشتن کنار و درمانی کادر مطالبات به رسیدگی عدالت، شفافیت،

 و اند عترضم کنند حفاظت کرونا به ابتال از را آنها که ایمنی و بهداشتی وسایل نداشتن به نسبت همچنان کارگران

 میان به سویرو انتقال نگران آنها همچنین هستند. شان کاری های محیط کردن بهداشتی و الزم وسایل دادن خواهان

 زندگی و کار های محل از خیلی در گذاری فاصله رعایت نیز مردم و کارشناسان از عدەای هستند. هایشان خانوادە

 از عدب کرونا شیوع گسترش پیشبینی نیز سانکارشنا برخی هستند. شان سالمتی نگران و دانند می عملی غیر شان

 به صلیا علت دارند. را کرونا با با مواجه در را ها گذاری فاصله بودن اثر کم و اقتصادی های فعالیت شروع

 که تیجمعی میلیون 3 به حتی کمکی هنوز نیز دولت که خاصه است. درآمد نداشتن مردم از بسیاری آمدن خیابان

  است. نکردە دادە را آنها به کمک وعدە

 بقا خط زیر دستمزد تحمیل علیه اعتراضات شدن گذاشته پاسخ بی

 و لتدو شد، بازنشستگان و کارگران ۹۹ سال دستمزد تعیین به نسبت هفته این در که اعتراضاتی تمام ڕغم به

 تعاون، یروز مداریشریعت حسن دادند. افزایش را آنها پایه دستمزد تورم از کمتر درصد 50 نهایت در کارفرمایان

 مصوبه اعتراضات اوج در است دولت میلیونرهای مولتی وزرای از یکی خود که روحانی دولت رفاە و کار

 بالغا نشدند آن امضای به حاضر حکومتی ضدکارگری نمایندگان حتی که را دولت و کارفرمایان تحمیلی دستمزد

 و وابیدخ شان مخالفت باد "ایلنا" خبرگزاری در ارگری،ک نمایندگان اصطالح به همین ابالغ از بعد روز و نمود

 دهند! افزایش را دستمزدها تابستان در دادند وعدە کارگران به و نمودند قضیه توجیه به شروع

 مشهدی پرستاران پیروزی

 لومع دانشگاە رئیس رضا، امام بیمارستان پرستاران طوالنی مبارزات رشته یک پی در ها گزارش برخی به بنا

 وزارت به را آن اجرای دستور و موافقت بود شغلی موقعیت تبدیل که پرستاران اصلی مطالبات از یکی به پزشکی

 گفتنی د.یاب می بهبود پرستاران کاری شرایط هم و درآمد و دستمزد هم تغییر این اثر در است. فرستادە بهداشت

 آن گران سازمان از یکی شد انجام کرونا از قبل که استانداری مقابل در پرستاران اعتراضی تجمع پی در که است

 انگیزەای بلکه نشد پرستاران ارعاب موجب تنها نه پرستار آن اخراج شد. اخراج کار از واهی های بهانه به تجمع

  مبارزات. ادامه برای شد

 کارخانه شدن بسته به بروجرد نساجی کارگران اعتراض

 تعطیل ولیها مواد کمبود دلیل به ظاهرا که کارخانه این شدن تعطیل به نسبت هفته این در بروجرد نساجی کارگران

 و شان کارخانه شدن بسته از جلوگیری برای شهر مسئولین طرف از اقداماتی انجام خواستار و اعتراض شدە

 در ارک قهساب سال ۲5 تا ۲0 بین اكثرشان که آنها شدند. شان گذشته سال عیدی و اسفند ماە دستمزد کردن پرداخت

 و اندەاندم باقی قراردادی تاکنون آنها کار سال ۲5 سابقه وجود با هستند. خود اخراج نگران دارند را کارخانه

 ایه هزینه شان بیکاری شدن قطعی صورت در دانند نمی و نکردە پرداخت را آنها بیمه حق همه نیز کارفرما

  کنند. تامین باید چگونه را شان زندگی
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 جُنگ کارگری

 زندانی سندیکایی فعالین به مرخصی دادن با دادستانی و ضاییق مسئولین مخالفت

 ادند با دادستانی و قضایی مسئولین میکند، تهدید را زندانیان جان کرونا شیوع اثر در که خطراتی رغم به

 سرانهم برای مرخصی گرفتن برای زندانیان های خانوادە پیگیری و کنند می مخالفت آنها از عدەای به مرخصی

 دەاند.ش هم تهدید شان پیگیری خاطر به آنها های خانوادە اعضای از بعضی حتی و ماندە نتیجه بی کنون تا شان

 بتالیا خطر ها سالن در زندانی تراکم و بد زندانها بهداشتی امکانات و وضعیت گویند می زندانیان خانوادە

  است. شدە آنها نگرانی موجب و نمودە زیادتر را عزیزانشان

 

 

 می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید: «ُجنگ کارگری»تماس با نشریه *برای 

sabosob@gmail.com 

نشریه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را می توانید در  «ُجنگ کارگری»*

 آدرس زیر ببینید:

https://bepish.org/taxonomy/term/457 
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