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 سرسخن:

تأمین حداقل زندگی انسانی برای  

 کارگران در گرو چیست؟ 
این واقعیت را با پوست و گوشت خود  از دیرباز کارگران ما 

که سرمایه داران کمترین ارزشی برای جان   کرده اندلمس 
در شرایط رکود اقتصادی که خود  امروز . آنها قائل نیستند

و حیات رو  ی یستم سرمایه دارساز نا کارآمدی نشانه ای 
، آنها می بینند که با توجه به  به مرگ این سیستم می باشد

وسعت بیکاری و به واقع به دلیل وجود تعداد زیاد کارگران  
از  کار، سرمایه داران و دولت حامی شان تا میتوانند  جویای

حداقل دستمزد کارگران می کاهند و تا می توانند در مقابل  
مزد ناچیزی به آنها  ه انجام می دهند، ککار پرثمری 

حتی به  سرمایه داران  می بینند که پرداخت می کنند؛ و 
قیمت از دست رفتن سالمتی شان از آنها بیگاری میکشند. 

 در ذات سرمایه داری نهفتهدلیل این امر نیست که  شکی
است که در آن تنها چیزی که برای سرمایه دار مطرح می  

سرمایه داران   خاطر است. به همینافزایش سودش ، دباش
ابائی ناشی از فقر و گرسنگی  از مرگ زودرس کارگران

با توجه به   د کارگر بیکار زیاد است.ند، چرا که می داننندار
  "شورای عالی کار"چنین واقعیتی است که امسال، 

که رژیمی مدافع سرمایه داران و حافظ   جمهوری اسالمی
ل دستمزد  ق ین ماه حدام فرورددر بیست، منافع آنان می باشد

هزار تومان تعیین   ۸۳۵یک میلیون  و  ، 99را برای سال 
ان  رگدرصدی حقوق کار 21افزایش ود و تنها تصمیم به نم

که بانک مرکزی نرخ  است شرایطی  گرفت. این امر در 
شورای  "دستمزد  ۀ درصدد اعالم کرده و کمیت 41.2تورم را 

  4خانوار کارگری را هزینه سبد معیشت یک  ، "عالی کار
به این ترتیب  .هزار تومان اعالم کرده بود 94۰میلیون و 

همچون  ، "شورای عالی کار"با عنوان  شورای ضد کارگری
تعیین   درکه  روشنی نشان داد ه بیشتر سالهای گذشته ب

حداقل دستمزد کارگران نه به نرح تورم اعالم شده از  
تورم واقعی   که همواره کمتر از نرخ -سوی بانک مرکزی 

کاری دارد و نه به بهای سبد معیشت  -می شود اعالم
دستپخت  کار  قانون 41خانوار کارگری که طبق ماده 

   2صفحه        ید حداقل دستمزد بر اساس اینبا خودشان،

 هزار کارگر    ۳تجمع و اعتصاب 

 شرکت زغال سنگ کرمان 

هزار کارگر   ۳روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه، حدود 
های متعلق به این  کرمان که در تونل زغال سنگ ت رکش

شرکت، در شهرستان های راور، کوهبنان و زرند کار  
کنند، در اعتراض به تصمیم مدیران این مجموعه برای  می

واگذاری سهام آن به بخش خصوصی، دست از کار  
  4۵کشیدند. کارگران می گویند: مدیران شرکت قصد دارند 

کنند و برای   بورس عرضهر د اسهام شرکت ر  درصد از
های خود در روزهای تعطیل  جبران بخشی از هزینه

عمومی عید و چند روز تعطیلی پیش از عید، کارگران را به  
بیمه بیکاری معرفی کنند، که آنها مخالف این کار هستند  

شود. خواسته  ای آنها فاصله ایجاد می چراکه در سوابق بیمه 
صحیح، کامل  ت: اجرای اسر ا ران ازاین قرهای دیگر کارگ

بندی مشاغل، اعمال ضریب  و بدون نقص طرح طبقه
آور بر اساس  شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان

با درنظر گرفتن  ۷۰و  ۶۰قانون استخدامی فوالد در دهه 
سال سابقه کار در معادن زغال سنگ، اجرای مفاد   1۵

رای  جا و ( 92وع ماده قانون کار مخصوصا اضافه کار )موض
قانون کار و افزایش دستمزد متناسب با نوع شغل و   ۷ماده 

های سالیانه برای  میزان سختی کار و اعمال افزایش 

به دنبال   .سنگ کل استان کرمانکارگران معادن زغال 
اردیبهشت ماه، جلسهِ   ۶این اعتصاب صبح روز شنبه 

ن، نماینده بررسی مشکالت کارگران با حضور استاندار کرما
راور، مسئوالن شرکت ذغال سنگ   ز کرمان و ا لسجم

استان، در استانداری کرمان برگزار شد و پیش از شروع  
جلسه نمایندگان کارگران معادن ذغال سنگ کرمان و 

 خبرنگاران را از جلسه بیرون کردند!  

 

کارگر شاغل در یک کارخانهِ  ۲جان باختن 

 شهر صنعتی کاوه به دلیل سقوط از ارتفاع

کارگر یک کارخانه   ۳فروردین ماه،  1۶ بهشنز و صبح ر
  2۵واقع در شرک صنعتی کاوه، در حین کار از ارتفاع 

ساله به دلیل   ۵۰و  4۰کارگرِ  2متری سقوط کردند که 

 .شدت جراحت، در دم جان خود را از دست دادند

   ندگي در بارۀ ز

 خ بين فاطمه رُ ،رفيق شهيد  

اران شب، قلب  دسپا و با شلیک  ۶۰مهر ماه سال  1۶در 
رفیق فاطمه رخ بین برای همیشه   سرخ چریک فدایی خلی 

یکی دیگر   ایران از تپیدن باز ماند و چریکهای فدائی خلق
از یاران جوان و جسور خود را در پیکار برای نابودی ستم و  
استثمار و برقراری یک جهان نوین از دست دادند. با توجه  

در یکی از   44 لا س به این واقعیت که رفیق فاطمه در
متولد   "سید کامل"محله های قدیمی بندر عباس به نام 

دمنشی  شده بود. روشن است که شب پرستان حاکم، با د 
بهار از   1۶ذاتی خود دختری را تیرباران نمودند که تنها 

 زندگی اش می گذشت.
رفیق فاطمه در خانواده ای زحمتکش چشم به جهان گشود  

ات بندرعباس بود و از این  ربخاو پدرش آبدارچی اداره م 
که  طریق زندگی خانواده بسختی تامین می شد. واقعیتی 

برای محو فقر و استثمار به   این نوجوان آگاه را با تمام قوا
 صفوف مبارزه انقالبی راند. 

در شرایط خاص مبارزاتی پس از قیام بهمن ماه و همراه با  
  ه ک اوج گیری اعتراضات دانش آموزی در بندر عباس

هواداران چریکهای فدائی خالق نقش اصلی را در آن 
 مبارزات ایفا می کردند، رفیق فاطمه به صف هواداران

این شهر پیوست و به دلیل توانائی هایش و   سازمان در 
  ۵9سال دوم در نیمه ، گسترش مسئولیت های انقالبی اش

زندگی نیمه مخفی در پیش گرفت. با یورش نیرو های  
می به سازمان های سیاسی و  الاسسرکوب جمهوری 

،   ۶۰پلیسی شدن شدید فضای شهر بندر عباس در سال 
  تعدادی از رفقا به رفیق فاطمه کامال مخفی و همراه با 

پایگاه    ۶۰تهران منتقل شد.  متاسفانه در شهریور سال 

   ۳صفحه          نیازهای مبارزاتی  این رفقا که برای تامین
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 1صفحه  زا     ....تامین حداقل زندگی

با تعیین حداقل   رابطه امسال در  دو پارامتر تعیین شود.
. مطرح است دستمزد برای کارگران، دو نکته قابل تعمق

مبلغ تعیین شده برای تعیین حداقل دستمزد در  یکی آن که 
ارتباط با تورم موجود آنقدر نازل بود که پس از پایان کار  

م شد که کسانی که  اعال شورای عالی کار، 
گران در این شورا  ارت عنوان نمایندگان کتح

تصمیم خود داری  حضور دارند از امضای این 
کسانی  در اینجا باید یادآوری کرد که کرده اند. 

که به نام کارگران در این نهاد حضور دارند به  
هیچ وجه نماینده کارگران ایران نمی باشند. 

وراهای اسالمی  آنها تماما نمایندگان شبرعکس، 
که از   هستندمی سال خانه کارگر جمهوری اکار و 

سوی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی جهت 
هرگز کنترل مبارزات کارگران شکل گرفته اند و 

کارگران رنجدیده ما را  منافع هیچگاه و 
اتفاقاً این   نمایندگی نکرده و نمی کنند.

نمایندگان نهاد های رژیم ساز در محیط های  
ای  بر یار نازل اعالم شدهبا آگاهی از رقم بسکارگری 

با واقعیت هزینه های سرسام آور  حداقل دستمزد که 
حفظ قدرت  زیادی دارد، جهت  زندگی کارگران فاصله 

و به خاطر این که خود را   شان در میان کارگرانفریبکاری 
به رقم   عدم توافق خود نسبتد طرفدار کارگران جلوه دهن

و آشکار  نموده اعالم را اعالم شده برای حداقل دستمزد 
کارگران آگاه ما به خوبی می دانند که این   اما .دساختن

، نمایندگان واقعی کارگران  در شورای عالی کارنمایندگان، 
نبوده و هرگز از منافع کارگران دفاع نمی کنند بلکه در آن  

 می نمایند. را ایفا   "ماشین امضاء"نقش دستگاه تنها 
ی عالی کار  میم شوراامضای تص عدم این بار  درعین حال،

شورای   گران درکار جانب این به اصطالح نمایندگان از
تبلیغات  عالی کار، به نوبه خود افشاگر این واقعیت است که 

فریبکارانه جمهوری اسالمی که شورای عالی کار را به  
تبلیغ نموده   "سه جانبه گر"تیک دمکرا یک نهاد  عنوان

تمزد با توافق هر  وچنین جلوه می داد که تعیین حداقل دس
تا   ،انب از جمله نمایندگان کارگران تعیین می شودج  سه

 می باشد.مکارانه چه حد غیر واقعی و 
از طرف دیگر رقم اعالم شده از طرف شورای عالی کار  

گران جان به  برای حداقل دستمزد چنان نفرتی در میان کار
بخشی از نمایندگان مجلس   لب رسیده ما ایجاد نموده که

داقل دستمزد تعیین شده باید  ح م هم اعالم کردند که رژی
ندگان در بیانیه ای خواستار تجدید  افزایش یابد. این نمای

  نظر شورای عالی کار در میزان حداقل دستمزد تعیین شده 
که   مطرح کردندخود بیانیه گشته و در ، برای کارگران

متناسب با حداقل   "حداقل دستمزد و مستمری باید:
  2۸یعنی  99ال جه سودب 12ع شده در تبصره دستمزد وض 
،  ها "مخالفت"البته به رغم تمام این باشد.  "میلیون ریال

تا کنون دولت روحانی در عمل نه وقعی به عدم امضای  
رژیم ساز در محیط های  کارگری نمایندگان نهاد های 

کارگری گذاشته و نه توجهی به  نامه تعدادی از نمایندگان  

لفت خاشکی نیست که م .است کردهخودش مجلس 
دیم ما به ازای  جلس نیز که همانطور که دینمایندگان م

عملی ندارد ماهیت فریبکارانه دارد تا بلکه بتوانند کارگران  
را به بهبود اوضاع از باال امیدوار نگاه داشته و از شدت  

 ارزات آنان برای تغییر وضع موجود بکاهند.مب
ط  وس کار ت به شورای عالیعدم امضای مصوتا آنجا که به 

واقعیت این  ی گردد، به اصطالح نمایندگان کارگران بر م
به خاطر تجارب خود در محیط های  کارگران آگاه است که 

آنها را نه به عنوان  نماینده کارگران بلکه به عنوان  کار، 
جزیی از ماشین سرکوب جمهوری اسالمی در کارخانجات  

ی ی می کنند. نهاد هایو محیط های کارگری دیده و معرف
آنچنان رسوا شده اند   ،در طول زمانبا عملکردهایشان که 

که حتی اتخاذ چنین تاکتیک هایی چون عدم امضای  
عالی کار هم برای آنها آبرویی ایجاد نمی مصوبه شورای 

خیر  به اصطالح های  "بیانیه"صدور  در رابطه باکند. 
ران و رژیم در  خواهانه از سوی برخی نمایندگان سرمایه دا 

نیز هر چند کارگران آگاه باز بر اساس   ومتحکمجلس 
به ریاکارانه بودن این امر واقفند اما  تجارب مبارزاتی خود 

یادآوری کرد  باید  ه کل کارگران مبارز ایرانبرای تأکید ب 
که وابستگان به رژیم جمهوری اسالمی از بدو روی کار  

  به فریب توده  "زیدو جناح با "با   هآمدن این رژیم هموار
داخته اند. این بار نیز برای فریب کارگران به میدان  پرها 

 آمده اند. 
صرف نظر از   ی رژیممهره ها همهواقعیت این است که 

  41تفاوت در شغل و محل خدمت شان، همگی در طول 
سال گذشته ثابت کرده اند که خدمتگزاران نظام کارگر  

تا   می کوشندیی با چنین شگرد ها ستیز حاکم هستند و 
بتوانند   و از این طریق ان جا بزننددر صف کارگرا خود ر

تجربه   اما، کارگران را کنترل کنند.و اعتراضات مخالفت 
ه از این بازی ها آبی برای کارگران گرم نمی  نشان داده ک

شود. درست است که حداقل دستمزد تعیین شده چند برابر  
ید نظر در این  زیر خط فقر است ولی آنچه احتمال تجد

کارگری را امکان پذیر می سازد مبارزه   ضدتصمیم 
خستگی ناپذیر کارگران در همه واحد های تولیدی علیه  

دلخوش کردن به بیانیه تعدادی   این تصمیم می باشد و نه
 از نمایندگان مجلس ارتجاع. 

با توجه به شدت  همانطور که همه کارگران می دانند 
کاری،  بیابقه گرانی و تورم و بحران اقتصادی و رشد بی س

هیچ مناسبتی با   99برای سال حداقل دستمزد تعیین شده 
نرح تورم موجود و ارزش سبد معیشت یک خانوار کارگری  

دولت روحانی در سال گذشته قیمت   در شرایطی کهندارد. 
در صدد افزایش داد و به دنبال آن بهای نان  ۳۰۰بنزین را 

قل  داح ،ز شدیدا افزایش یافتیعنی غذای اصلی کارگران نی
حتی با توجه به   هزار تومانی ۸۳۵دستمزد  یک میلیون  و 

همچون بن   "سایر سطوح مزدی"
ماهیانه،پایه سنوات، کمک مسکن و غیره 

در بهترین حالت دستمزد کارگر را به  که 
می رساند   تومان در ماه میلیون   ۵/2د حدو 
اگر در عمل پرداخت هم شود تازه   حتی
 شده می باشد. مر زیر خط فقر اعالبرابچند 

کمیته  در حالی است که این رقم از مزد 
بهای سبد  ،دستمزد شورای عالی کار

  ۵معیشت یک خانواده کارگری را حدود 
میلیون تومان در ماه تعیین نموده که البته 

میلیون تومان هم   9نهاد های دیگر آنرا تا 
 .اعالم کرده اند

از   یش هر روز بنه ای ست که تحت چنین شرایط ظالما 
ده های کارگری در مقابل دیدگان وقیح سرمایه  خانواقبل 

را می  داران رذل و حکومتشان که شیره جان کارگران 
کشند، به فروپاشی دچار شده و به قعر مرداب فقر و  
فالکتی که جمهوری اسالمی و نظام حاکم برایشان بوجود  

ی ست که هر  آورده پرتاب می شوند. تحت چنین شرایط
ن و بیکارانی به گوش می رسد  خودکشی کارگراز روز خبر ا

گرسنگی و فقر و که در مواجهه با هیوالی گرانی و تورم 
هایشان   وادهنخاتاب نیاورده و شرمنده نگاه های غمگین 

خود را حلق آویز کرده و یا از باالی پلهای مرتفع شهرها  
خود را می   به پایین انداخته و به دست خود جان شیرین

مام این قتلهای خاموش را رژیم  فرمان ت، قیقتح درگیرند. 
جمهوری اسالمی و سرمایه داران حاکم داده اند که  با  
تعیین حداقل دستمزدی که حتی برای تمدید انرژی  
کارگران استثمار شده و بازتولید نیروی کارشان کافی  

ه  م بونیست هزاران خانواده کارگری در سال جاری را محک
   ی کرده اند.یجقر مطلق و مرگ تدرف

د که  نبار دیگر نشان می ده برشمرده در فوق واقعیات  همه
تا زمانی که رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی سلطه  

سال گذشته با دار و شکنجه  به دفاع از   41دارد و همچون 
    ، نظام ظالمانه سرمایه داری وابسته حاکم ادامه می دهد

امکان پذیر ه تبی به یک زندگی شایسبرای کارگران دستیا
ی باشد. به همین دلیل هم  باید مبارزه جهت افزایش  نم

دستمزد ها را به مبارزه برای سرنگونی دیکتاتوری حاکم  
د در میان توده کارگران تقویت نموگره زد و این آگاهی را 

باید راه نجات خود از شرایط ظالمانه ای که سیستم  که 
تحمیل نموده  ن ر جامعه ایران بر آناسرمایه داری حاکم ب

رژیم   نظام سرمایه داری و سگ نگهبانشاین نابودی  رد
جستجو کنند   جمهوری اسالمی و تمام دار و دسته هایش

کارگران قادر به رسیدن به  چرا که بدون تحقق این امر، 
 .نخواهند بودزندگی انسانی حداقل یک 

تفاوت در صرف نظر از  ی رژیمهامهره  همهواقعیت این است که 

سال گذشته ثابت  41شغل و محل خدمت شان، همگی در طول 

با چنین  د که خدمتگزاران نظام کارگر ستیز حاکم هستند و کرده ان 

و از این   تا خود را در صف کارگران جا بزنند  می کوشندشگرد هایی 

 ،اام کارگران را کنترل کنند. ضات و اعترابتوانند مخالفت  طریق

ها آبی برای کارگران گرم نمی ه از این بازیتجربه نشان داده ک

ده چند برابر زیر خط فقر است ولی  دستمزد تعیین ش لقادحشود. 

پذیر می  نظر در این تصمیم ضد کارگری را امکانآنچه احتمال تجدید

 د و نهمی باشکارگران در همه واحد های تولیدی سازد مبارزه 

 عدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع. دلخوش کردن به بیانیه ت
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 ! ت استو تشکیال رۀ رنجبران وحدت چا

 
 

 

 1ز صفحه  ا            ...  فاطمه رفيق ندگي زۀ  در بار

زمان در تدارک مصادره موجودی یک بانک بودند مورد تهاجم پاسداران جمهوری اسالمی قرار  سا
ت رسیده و رفقا فاطمه و  شهاد  گرفت  و در جریان درگیری با پاسداران سرمایه چند تن از رفقا به 

شده   یبه )نسرین سلمانی کُلّه( دستگیر  شدند.  به دنبال دستگیری این رفقا، آن ها به اوین منتقل ط
تحت شدید ترین شکنجه ها قرار گرفتند. از آن جا که  توسط دژخیمانی چون اسداهلل الجوردی و 

ا برای  ود، مسئولین اوین آن ها رشده ببخش بزرگی از فعالیت های این رفقا در بندر عباس انجام 
مان های  تکمیل مراحل باز جوئی به بندرعباس منتقل کرده و با توجه به پایداری این رفقا بر آر 

مهر ماه تیرباران شدند. به این ترتیب این رفقا تا آخرین لحظه زندگی   1۶انقالبی شان خیلی زود در 
ق فاطمه از زمره نسل  استوار باقی ماندند. رفی بودندبر پیمانی که با کارگران و ستمدیدگان بسته 

تماما در راه رهائی نوجوانان و جوانان انقالبی کمونیستی بود که زندگی کوتاه ولی پر بارش 
ستمدیدگان قرار داشت. ولی چگونگی جان باختن و مرگ این دختر رزمندۀ نوجوان نیز چهره ننگین 

این ستارۀ سرخ جوان،  نمود. یاد و خاطره ءافشا بیشتررژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی را هر چه 
 رفیق فاطمۀ رخ بین فراموش نشدنی ست. 

 د! راهش پر رهرو با یاد رفیق فاطمه رخ بین گرامی و

 رفیق فاطمۀ رخ بین  خاطرۀبه 
 همچنان می تپد آن قلب جوان! 

 )برای فاطمه، ستاره ای جوان از کهکشان بی انتهای خلق( 

 رفقایی هستند  

 پر از ایمانند  که

 زیادشان شورانگی

 وصف شان خاطره انگیز و  

 طراوت بخش است 

 نیستند در برِ ما  

 لیک هنوز

 زنده و زیبایند 

*** 

 ر فراسوی زمان د

 از همان چوبۀ داری که از آن آونگ اند 

 با حضوری قاطع 

 گام بر می دارند 

 قلبشان پژواکِ 

 رژۀ ارتش خلق 

 تپُر انباشته از آگاهی سدر نبردی که 

*** 

 از تن کوفتۀ دشت جنوب 
 

پاالیشگاه آبادان در اعتراض به   ۲تجمع کارگران فاز 

 بالتکلیفی شغلی و مشکالت معیشتی

 
 
 
 
 
 
 
 

اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران شرکت آریا دژ البرز در   2شنبه روز سه 
الیشگاه آبادان در اعتراض به بالتکلیفی شغلی و معیشتی دست  پا 2فاز 

گویند: از اسفند  ران معترض می قابل این پاالیشگاه زدند. کارگبه تجمع م
انکار  همزمان با شیوع بیماری کُرونا کارگاه از سوی پیم  9۸ماه سال 

تعطیل و کارگران مرخص شدند. قرار بوده با فعالیت مجدد این پروژه،  
به کار بازگردند. اما شرکت آریا دژ البرز با شروع کار دوباره   کارگران
نیروی   2۰ه کار بازنگردانده بلکه نه تنها نیروهای غیربومی را ب شرکت،

اغل در این  بومی را نیز اخراج کرده است. این در حالیست که کارگران ش 
شرکت بخشی از حقوق بهمن ماه و حقوق، عیدی و مزایای شغلی اسفند  

 .را نیز دریافت نکردند  9۸ماه 
 

 تجمع کارگران مترو اهواز  

 ها بالتکلیفی اه م  در اعتراض به
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اردیبهشت ماه، کارگران مترو اهواز در اعتراض به ماه ها   2شنبه سه  روز
به  تجمع اعتراضی زدند.    ت معیشتی دستبالتکلیفی شغلی و مشکال

یکی از کارگران معترض گفت: با گذشت بیش از یک سال از متوقف  
بیکار شده این  شدن پروژه قطار شهری اهواز هنوز مطالبات کارگران 

داخت نشده است. تعدادی از کارگران قطار شهری اهواز  پروژه عمرانی پر
ند و گروهی دیگر اشکایت کرده برای دریافت مطالبات خود به اداره کار 

اند به صورت توافقی به امید بازگشت به کار مطالبات خود را  ترجیح داده 

 .دریافت کنند
 

 اعتصاب کارگران آجرسازی  تبریز

یبهشت ماه، کارگران آجرسازی تبریز ارد 9اساس گزارش روز سه شنبه  بر
در حالی  یک هفته است که اعتصاب کرده اند و سر کار نمی روند این 

ه تا قبل از اردیبهشت همه جا بدلیل قرنطینه تعطیل بود و این  است ک 
کارگران مجبور بودند سرکار بروند و از طلوع آفتاب تا بعد از شام کار  

نفر است میگویند دیگر تحملشان   ۵۰. این کارگران که تعدادشان کنند

 .می روندتمام شده است و تازمانی که دستمزدشان را زیاد نکنند سرکار ن

 
 

 

 تا همان جنگل بیدار شمال  

 خونشان آب زاللی ست به سرتاسر خاک 

 زنده و پر شور و عزیز یادشان

 ولی،  ، راهشان سخت

 روشن و محتوم و  

 اُفُق وارۀ زیبایی هاست 

*** 

 و چه پر آشوب است 

 این عزم جوان 

 و چه رویایی و وهم انگیز است 

 این زنده نگاه 

 ز خاطره شانچه جوان است هنو

 چه عجیب است چنین تکراری 

 چهره هایی که پر از زیبایی ست... 

*** 

 در فراسوی زمان 

 همچنان می تپد آن قلب جوان... 
 

 درصد افزایش ۲1حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با 

 تومان ۴۲۶هزار و  ۸۳۵یک میلیون و  

اعی، پس از پایان نشست  ی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمفروردین ماه محمد شریعتمدار 2۳روز شنبه 
  91درصد به اضافه  1۵شورای عالی کار گفت: برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان 

های  هزار تومان تعیین شد. با این تصمیم شورایعالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم
نفری  ۳.۳عیشت یک خانوار کارگری و در مقایسه با حداقل سبد م 9۸رداختی به آنان نسبت به سال پ

درصد افزایش یافت.  ۵۵/۶قم به داد امسال این ردرصد آن را پوشش می  ۵۵/2که در سال گذشته 
هار  امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی را طی کرده است. بر اساس این گزارش، بنا به اظ

 .رصد گزارش شده است د  41.2المی نرخ تورم بیشتر از نظر خود مسئولین رژیم اس 
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 !است های مستقل کارگری، حق کارگران  تشکل

 چند کشور در  مه  میتینگ های اول ماه

نفرممنوع اعالم شده است.   2۰کمتر از  اجتماع انر آلم د
این بدان معناست که تجمعات کوچکتر در این کشور  

های بزرگ خواهد شد. اما در ساعات بعدی  جایگزین مارش 
در . کنندگان منتشر شداخباری از درگیری پلیس با تجمع 
روز   صورت داشتند دررمِ ایتالیا، افرادی که ماسک به 

  Piazza San  Giovanni ن در رای کارگالمللبین
در وینِ  . که یک میدان تقریبا متروکه است تجمع کردند

کردند با این شعار: اتریش، معترضان یک پرچم حمل می 
وظیفه انقالب جهانی پرولتری   برای انجام ها را توده"

در یکی از این اعتراضات در وین،  " .سازمان دهید
دیگر ز برای حفظ فاصله خود اکنندگان شرکت
حضور افراد را روی زمین رنگ   کنندگان، محلتجمع 

تظاهرات و تجمع ثبت شده مختلف در   1۵آمیزی کردند. 

اعضای اتحادیه صنفی در بارسلونا،   .سطح شهر برگزار شد
های اضطراری  اسپانیا، پالکاردهایی را در مقابل پذیرش

ر تار شرایط بهتداشتند و خواسیک مرکز پزشکی در دست 

 .جهیزات محافظت بیشتر شدندت  کار و 

 

تظاهرات اول ماه مه در میدان تقسیم  

 ران سندیکاهااستانبول و دستگیری رهب

اردیبهشت ماه، به مناسبت اول ماه مه، روز   12روز جمعه 
جهانی کارگر تظاهراتی توسط کنفدراسیون سندیکای  

 D,i,s,k  Türkiye کارگران انقالبی ترکیه

devrimci işçi sendikaları 
konfederasyonu    در میدان تقسیم استانبول

 الیلیکبار از و  9برگزار شد. اعضای این کنفدراسیون 

valilik    یعنی استانداری، درخواست تجمع و بردن دسته
گل به میدان تقسیم و برگزاری بزرگداشت روز جهانی  

اجازه را به   کند که اینکارگر را داشتند. استانداری بیان می
کاها با حفظ مسافت معین بدلیل کرونا داده  دیتمام سن

ری  است، اعضای کنفدراسیون میگویند از این اجازه خب

توانند صدای حق طلبی هزاران هزار  نشده و آنها نمی
کارگری را که در این شرایط به اجبار به کار مشغولند، به  

آزادی  گوش خلق نرسانند و ساکت بمانند. آنها درخواست 
سیون و سکرتر او و رئیس سندیکای  را سریع رئیس کنفد

کارگران را خواستار شده اند. در ادامه گزارش آمده است؛  
یلیون ها کارگر که با شرایط نا مناسب محیط کار تا سر  م

حد مرگ کار میکنند و حق زندگی از دستشان گرفته  
میشود، با از کار بر کنار کردن ها و مرخصی اجباری بدون  

پیدمی را به فرصت تبدیل کرده و  ا حقوق که به این ترتیب
سرمایه را حفظ و حمایت میکنند و از طرفی با کم کردن  

طبقه   علیه ای عمومی، به یک جنایت عمومیکمک ه 
زحمتکش و کم درآمد دست میزنند. ما در مقابل این  
جنایات و حق کشی ها نمیتوانیم ساکت بمانیم. میدان 

  وز ل همیشگی برگزاری تجمعات رتقسیم استانبول مح 
جهانی کارگر بوده است اما درسالهای اخیر این کار ممنوع  

 ت.  بوده اس

 

تجمع جوانان بیکار شوشتر در اعتراض به  

 استخدام غیر بومیان

اردیبهشت ماه،   2شنبه بر اساس گزارشی به تاریخ سه 
جوانان بیکار در شوشتر در اعتراض به استخدام غیربومیان  

ل این کارخانه  ابت صنایع جانبی نیشکر در مق در شرک
تجمع اعتراضی برگزار کردند اما ماموران حراست مجتمع با  

 .رب و جرح قرار دادند آنها درگیر شدند و جوانان را مورد ض

 

تصویب افزایش ضریب حقوق کارکنان و  

 1۳۹۹بازنشستگان در سال 

ع  فروردین ماه، به نقل از پایگاه اطال 2۰روز چهارشنبه 
جلسه هیئت وزیران، که به  ر رسانی دفتر هیئت دولت، د 

ضریب حقوق  ریاست  روحانی بر گزار شد، میزان افزایش
کارکنان دولت و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان  

های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین  صندوق
مشخص شد. بر   1۳99های مسلح در سال اجتماعی نیرو 

  ای هران، حقوق شاغلین دستگاه اساس تصمیم هیئت وزی
  1۳9۸درصد نسبت به سال  1۵، 1۳99اجرایی در سال 

افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم  
میلیون ریال کمتر نخواهد بود.   2۸حقوقی آنان از 

چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین  هم 
جرایی مشمول قانون مدیریت خدمات  های ا دستگاه 
نظام هماهنگی  ن ی به استثنای مشمولین قانوکشور

میلیون   1۷به میزان  1۳99پرداخت کارکنان دولت در سال 
ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر   ۵۰۰هزار و  9۷4و 

این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق  
داقل حقوق کارمندان  شود. حمذکور در این بند تعیین می 

در   لتهماهنگ پرداخت کارکنان دو  مشمول قانون نظام
ریال   ۵۰۰هزار و  ۷1۷میلیون و  9به میزان  1۳99سال 

های موضوع ماده  شود که با احتساب فوق العاده تعیین می 
میلیون و   1۷قانون یادشده این میزان نباید کمتر از ( ۶)

ن تا این مبلغ به  ریال شود و مابه التفاوت آ   ۵۰۰و  9۷4
  افه خواهد شد. پس از اعمال سقف محاسبه شده، اض 

فزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ  ا
کارگزینی )برای کارکنان رسمی و پیمانی(  مندرج در حکم

و قرارداد ماهانه )برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار  
  2۸مشخص و طرحی( به نسبت مدت کارکرد از مبلغ 

بند ( 1یق موضوع جز )تفاوت تطب "میلیون ریال با عنوان 
گردد. گزارش می  در احکام درج می  "( 12بصره )ت )الف(

افزاید، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به 
دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های  
دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه  

و یا تصریح نام  یی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرها
شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی   یل است از قب

قانون رفع موانع تولید   ۵ماده  ایران، سازمان های موضوع
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک  

به میزان  1۳99مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در سال 
یفه شود. حقوق بازنشستگان، وظد تعیین می درص 1۵

های بازنشستگی کشوری و قبگیران و مشترکان صندو 
  1۵، 1۳99ل های مسلح در ساسازمان تامین اجتماعی نیرو 

یابد، پس از  افزایش می  1۳9۸درصد نسبت به سال 
افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات  

ن ریال کمتر نخواهد بود.  میلیو 2۸خدمت قابل قبول، از 
هزار   1۵2ن و یومیل 1۸بازنشتگان به میزان حداقل حقوق 

برابر حداقل حقوق   ۷ریال و حداکثر حقوق آنان نیز  ۷۵۰و 
های بازنشستگی  بازنشستگی تعیین شد. سایر صندوق

توانند از محل منابع  های اجرایی می وابسته به دستگاه 
مجمع عمومی، حداکثر  داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا

  ری وق بازنشستگان کشوری و لشکدرسقف افزایش حق
  1۳99نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال 

 .براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند

 

مطالبات کارگران بیکار شده  عدم پرداخت 

 پروژه عمرانی قطار شهری اهواز

اردیبهشت ماه، کارگران بیکار شدهِ پروژه   2روز سه شنبه 
ری اهواز از  ارگاه قطار شههواز گفتند: کقطار شهری ا

به دلیل آنچه از سوی پیمانکار   9۷فند ماه سال اس
مشکالت مالی خوانده شده، تعطیل است و از آن زمان  

ای از مطالبات کارگران بیکار و تاکنون هنوز بخش عمده 
شاغل در این واحد کارگاهی پرداخت نشده است. مطالبات  

شود که  می  9۸و  9۷های ال معوقه کارگران مربوط به س 
یادی از  مطالبات پرداخت شده و بخش زن بخش کمی از ای

آن باقیمانده است. آخرین پرداختی این گروه از کارگران  
نفر   12۰شود که کارفرما به حساب می  9۸مربوط به اسفند 

میلیون تومان واریز کرد و به  24از کارگران حراستی مبلغ 
  1۵، مبلغ شان حداقل استحساب شمار دیگری که تعداد 

نفر از کارگران   12۰ز کرده است. حدود ریمیلیون تومان وا
شاغلی که هنوز رابطه کاری آنها با پیمانکار قطع نشده، از  

       .منتظر پرداخت مطالبات خود هستند 9۷سال 
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 ! ه باد کمونیسمپیروز باد انقالب!   زند 

 و دولت نمایندگان کارفرما

درصد    ۲1را با  ۹۹ سال د پرونده مز 

 !افزایش حداقل دستمزد بستند 

ون جلب  زدی بدفرودین ماه، جلسه م 21نبه شب پنجش
درصد   21نان کارگری رژیم، با نظر سوپاپ های اطمی

مزد تصویب شده به  . افزایش حداقل دستمزد خاتمه یافت

بن  ، درصد 21افزایش حداقل دستمزد:  :شرح زیر است 
،  ریال ۶11/۸۰9نه: مبلغ مزد روزا، هزار تومان 4۰۰ماهیانه: 

ر  زا ه 2۰۰مسکن ماهانه: ، تومانهزار  1۷۵پایه سنوات: 
درصد به اضافه روزانه   1۵افزایش سایر سطوح: ، مانتو

های تصویب بر این اساس؛ با توجه به رقم ، ریال ۳۰,۳۳۸
  2، حدود 99شده، دریافتی یک کارگر مجرد برای سال 

هزار تومان خواهد بود. ظاهراً بخشنامه   ۶۰۵میلیون و 
ار، تعاون و رفاه  ابالغ مزد به زودی توسط وزارت ک

 .واهد شد صادر خاجتماعی  

 

نمی   :عالی کاررژیم در شوراینمایندگان 

 !خواهیم مصوبه مزد را امضا کنیم

فروردین ماه، علی ربیعی در پاسخ به   2۵روز دوشنبه 
به  سوالی درباره افرایش حقوق کارگران و عدم حضور  

نماینده کارگران در جلسات شورای مزد، گفت:  اصطالح
ارفرمایی و سمت ک گرایی یعنی دو جانبهیم سه تصم

گذار  گذار و تصمیم کارگری بپذیرند و این شرایط سیاست 
همان دولت است باید شرایط هر دو طرف  که ضلع سوم یا

 را ببیند.
هزار تومان است که پایه و  ۸۳۵پایه حقوق یک میلیون 

هزار تومان و   ۶۳۵میلیون و  2کارگران مجرد  سنوات برای
. وی شودان می تومار هز  ۸۰۰میلیون  2ی متاهالن برا

های  دانم آقای شریعتمداری با گرایشادامه داد: می
ای خواهند داشت تا رضایت شخصی که دارند برنامه 

جمهور گفت: کارگران جلب شود. دستیار اجتماعی رئیس
ها را جبران کنیم. م این کسری توانیالبته با حق مسکن می

است.   صوص کارگرهای روزمزد دشوارزندگی کارگران بخ
کارگران زیر سقف تولیدی مشکل دارند اما روزمزدها  

نفر   ۳۰۰میلیون و  ۳شان بیشتر است. امروز مشکالت 
درصد غیر رسمی هستند که باید   4۰کارگر وجود دارد که 

ایندگان کارگران  شان باشیم. ربیعی گفت: نممراقب زندگی 
که اتفاقا جز منتقدترین  در شورای عالی کار حضور دارند 

 .تندراد هساف

های  تجمع اعتراضی رانندگان ماشین

 تپهاستیجاری هفت

بهشت ماه، یکی از رانندگان معترض  روز دوشنبه یکم اردی
در رابطه با تجمع رانندگان گفت: طبق قرارداد، مدیریت 

  ۸۰شرکت باید هر ماهه مطالبات مزدی ما را که بیش از 
  م و به هستی های استیجاری شرکتین نفر از رانندگان ماش

اجاره   صورت مستقیم با کارفرما قرارداد کار داریم، به همراه 
ماه مطالبات   ۵داخت کند، درحال حاضر بهای خودروها پر

و  9۸های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند مربوط به ماه 
فروردین ماه سال جاری پرداخت نشده است. رانندگان  

  12تا  ۸بار هستند و روزانه وانت  استیجاری غالبا راننده
ساعت در شرایط سخت در مزارع مشغول کار هستند. این  

این خودروها فاقد دستمزد   هایست که راننده درحالی 
بهای کند فقط اجاره هستند و آنچه کارفرما پرداخت می 

صورت حداقلی پرداخت  خودروهاست که آنهم با تاخیر و به

 .شودمی

 

 گران راه آهن کرج تجمع اعتراضی کار

اردیبهشت ماه، کارگران راه آهن کرج   2به شنسه  صبح روز
در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست از  
کار کشیده و تجمع اعتراضی بر پا داشتند. اعتصاب  

، تا کنون حقوق  9۸ماه کنندکان با بیان اینکه از دی 
صاب و  اند گفتند: برای جلوگیری از اعتدریافت نکرده 

را به حساب   9۸ماه بهمن قوق ی از حاعتراض، کارفرما نیم
ماه و نیم حقوق و  2کارگران ریخته اما آنها همچنان 

 .مزایای شغلی طلبکار هستند

 

ماه مزد و   ۲گران نساجی بروجرد کار

 عیدی خود را دریافت نکرده اند

اردیبهشت ماه، دبیر نهاد رژیم ساز خانه   1۳روز شنبه 
ذشته به دلیل  های گتان گفت: متاسفانه در هفته کارگر لرس

هایی تامین نشدن سرمایه در گردش و محقق نشدن وعده 
  یالت به این شرکت داده شد، خط که برای پرداخت تسه

تولید متوقف شد و کارفرما از کارگران خواست که برای  
دریافت مقرری بیکاری ثبت نام کنند. وی در بخش  

زم  شرکت باید توان اقتصادی ال دیگری با بیان اینکه این 
برای پرداخت دستمزد کارگران به دست آورد، گفت:  را

ماه مزد و عیدی طلب دارند.   2کارگران نساجی بروجرد 
روز و  ها را به داده با تامین نقدینگی، پرداخت کارفرما وعده

 .کندمنظم  

در   جتجمع رانندگان اتوبوس شهری یاسو

 قات مزدیاعتراض به عدم پرداخت معو

از رانندگان اتوبوس   ماه، یکی هشتدیبار 2شنبه روز سه 
شهری یاسوج گفت: رانندگان اتوبوس شهری در یاسوج  

حمد، در اعتراض به عدم  مرکز استان کهگیلویه و بویرا
ها حقوق و حق بیمه مقابل شهرداری و  پرداخت ماه 

ماه حقوق   ۷استانداری تجمع اعتراضی بر پا داشتند. ما 
های دی،  ل ماه ات شامماه از این معوق ۳اریم که طلب د

ماه دیگرش به   4باشد و می  9۷سفند سال بهمن و ا
گردد. حق  بر می 9۸های آذر، دی، بهمن و اسفند سال ماه 

های ما را  ها، عیدی، سنوات و حق مرخصیبیمه این ماه 
ماه بیکار   ۳نیز  9۸اند و تابستان نیز، پرداخت نکرده 

 .ایمبوده

 

بل وین مقاران کنتورسازی قزرگکا

 به اعتراض پرداختندانداری است

اردیبهشت ماه، یکی از کارگرانِ   ۳روز چهارشنبه 
کنتورسازی قزوین گفت: بعد از عید به بهانه کرونا شرکت  

کارگر آن را به بیمه بیکاری معرفی کردند،   124را بستند و 
راردادی  نفر از آنها کارگر رسمی هستند و باقی کارگران ق ۵

کار دارند. ما جوانی را   سابقهسال  1۵که بطور میانگین 
پای شرکت گذاشتیم، حاال چرا باید برویم تامین اجتماعی  
و بیمه بیکاری بگیریم؟! مواد اولیه به وفور در شرکت  
موجود است و در گمرک هم قطعات مورد نیاز شرکت وارد  

ساختیم.   شده است. در اسفندماه نیز تولید داشتیم و کنتور
کنتورسازی که در روزگاران  لید، جهش توحاال چرا در سال 

نه چندان دور، یک برند معروف در منطقه خاورمیانه بود،  
،  9۵باید تعطیل شود؟! کارگران علیرغم اینکه از سال 

معوقات مزدی آنها پرداخت نشده، بازهم تا پایان اسفند با  
خودشان   جان و دل کار کردند چون کنتورسازی را خانه 

گذار پیدا کردیم تا  سرمایه د تا مان چندانند. حتی خودمی
خط تولید راه بیافتد اما مقامات نپذیرفتند. مالک شرکت در  

گذارد تولید و  کند، نمیزندان است اما در امورات دخالت می 

 .اشتغال راه بیافتد
 

  ۲های مجلس کرونا گفته مرکز پژوهشبه 

 کندمیلیون نفر را بیکار می  ۶تا 

های مجلس  ، مرکز پژوهششت ماهاردیبه 9روز سه شنبه 
  99در گزارشی برآورد کرده است که ایران تا پایان سال 

میلیون  2درگیر تبعات اقتصادی ویروس خواهد بود و بین 
هزار نفر از شاغالن فعلی، متأثر از   4۳1میلیون و  ۶تا  ۸۷۰

داد. پیامدهای این بیماری شغل خود را از دست خواهند 
بینی سال ذکر شده و پیش  رای دو باال بودن نرخ تورم ب

درصد برای سال جاری باعث شده است   2۵تورم باالی 
های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست  »بنگاه

اد ایران را در رکود همراه با  بدهند«، وضعیتی که اقتص 

                                     .اطمینانی قرار داده استنا
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 ! ه آزادی ست نها راه رسیدن ب مبارزه مسلحانه که ت نده باد ز

معلم شاغل و بازنشسته  ۶۶جان باختن 

 کرونا کشور در اثر ابتال به 

فروردین ماه، کانون صنفی معلمان ایران  1۷روز یکشنبه 
معلم تا پایان تعطیالت نوروزی بر اثر کرونا جان   ۶۶گفتند: 

خود را از دست داده اند و  بیشتر جانباخته ها، معلمان  
  ست که وزارت آموزش و رحالی اند. این دبازنشسته بوده 

علمان  گوید: هنوز آمار دقیقی از وضعیت مپرورش می 
س اعالم کانون صنفی معلمان، بیشتر  نداریم. براسا

جانباخته ها در مناطق شمالی کشور، تهران و سپس استان  
هایی مانند سیستان قم بوده اند. با این حال، حتی در استان 

ن شاغل و بازنشسته جان و بلوچستان و لرستان نیز، معلما
ها، اما ارگان  اند.را در اثر ابتال به کرونا از دست داده  خود
های مرتبط و وزارت آموزش و پرورش تا امروز  نهاد

ها فروردین ماه، هیچ آمار مدونی از تعداد فوتی  1۷یکشنبه 
اند. معاون تربیت های خود منتشر نکردهدر زیرمجموعه 

رش، دراین رابطه گفت: به  بدنی و سالمت آموزش و پرو 
نه در  لت تعطیلی مدارس فعال آمار دقیقی در این زمیع

هر حال جمعیت فرهنگیان ما یک هفتادم  دست نیست. به 
جمعیت جامعه است و باید آمار آن را بررسی کنیم تا ببنیم  

 .که وضعیت به چه صورتی است
 

کارگران سابق کارخانه سیمان لوشان به  

 لی خودبالتکلیفی وضعیت شغ

 اعتراض کردند  

سیمان  ارگران سابق اردیبهشت ماه، یکی از ک 1۳ شنبهروز 
گفت: مشکالت کارگران سیمان لوشان از مرداد  لوشان 

های  و زمانی آغاز شد که دولت وقت به بهانه 92سال 
کارگر تعطیل   1۸۰مختلف این واحد صنعتی را با بیش از 

گشایی کارخانه و  اعالم کرد. کارگران در آن زمان برای باز
های مختلف  کار، تجمعات متعددی مقابل نهاد بازگشت به

گیالن و بنیاد مستضعفان در تهران به  لتی در استاندو 
  9۵عنوان سهامدار اصلی کارخانه برگزار کردند. در سال 

این کارخانه با همه تجهیزات به همراه یک معدن بزرگ  
در حین  سنگ به یک پیمانکار سنگ فروخته شد. خریدار 

ازای استخراج معادن سنگ آهک،   واگذاری موظف شد در 
ایجاد و کارگران بیکار   در جوار معدنک صنعت جدید ی

شده را مشغول به کار کند. چند سال است این پیمانکار از  
معادن سنگ این کارخانه در حاشیه شهر لوشان، سنگ  

ای که به شورای  کند اما طبق وعده تراورتن استخراج می 
ران سابق کارخانه حین  ن شهرستان رودبار و سهامداتامی

ندازی کامل واحد جدید  ادر جهت راه اده، اقدامی واگذاری د
و اشتغال نیمی از کارگران بیکار شده، صورت نداده است. 

ایم و به دلیل  سالها در این کارخانه قدیمی زحمت کشیده
  مهیا نبودن شرایط کار در منطقه همچنان با چند سر عائله 

  کارفرما با نادیده گرفتن شرایط  بیکار هستیم حال چرا باید
کارخانه، نیروی کار غیربومی  رگران قدیمی زندگی ما کا 

 جذب کند؟ 

 

مشکالت و نگرانیِ کارگران معلول از 

 امنیت شغلی و معیشت خود

یری حقوق افراد  اردیبهشت ماه، کمپین پیگ 1۳روز شنبه 
ی کارگر اعالم کرد: دارای معلولیت به مناسبت روز جهان

درصد   4۰ار ارائه شده از سوی وزیر بهداشت طبق آم
ار در ایران ایمنی الزم را ندارند و روزانه بالغ  های کیط مح
شوند. نفر در حوادث ناشی از کار دچار معلولیت می  1۰۰بر 

ی کارگران، برای  کارفرمایان بدون توجه به امنیت جان 
منی و بهداشت در  سودآوری بیشتر از رعایت موارد ای

یاری  کنند. در ایام کرونا معلوالن بسخودداری می  هاکارگاه 
شغل خود را از دست داده و حمایتی از آنان صورت نگرفته  

میلیون فرد  1.۶است. بنابر اعالم سازمان بهزیستی بیش از 
د و آمار دقیقی از  معلول فقط تحت پوشش بهزیستی هستن

دسترس نیست. افراد افرادی که تحت پوشش نیستند در 
شتر و علولیت، بعد از گرانی بنزین در سال گذشته بیدارای م

ها رانده شدند. آنهایی که شاغل بودند، توان  بیشتر به خانه 
رفت و آمد به محل کار از طریق حمل و نقل بسیار گران 

اتوموبیل را   ایههای کرهای شخصی یا آژانس شین ما
ه عمومی نیز برای استفادونقل از سوی دیگر حمل  نداشتند.

و سوم  سازی نشده است. برخی از ما تا دلوالن مناسب مع
کنیم. معلوالن در  وآمد می دستمزد خود را صرف رفت 

بخش دولتی(، صورت بازنشستگی پیش از موعد )فقط در 
کنند و مجبور  روز را دریافت نمی ۳۰مستمری بر اساس 

نجا که اعتقاد  سال اشتغال داشته باشند. از آ ۳۰هستند تا 
اتی مثل آموزش، درمان و توانبخشی رایگان و داریم مطالب

ندگی کارگرانِ معلول در رفاه و آسایش حق است، باید  ز
رچه بیشتر به جنبش ضدتبعیض معلوالن وسعت و پر و ه

 .بال بدهیم
 

بیمه ای کارگران   مزدی ومطالبات 

 شهرداری بناب پرداخت نشده است

، کارگران مجموعه  شت ماهروز دوشنبه یکم اردیبه
ماه   2آذربایجان شرقی گفتند:  رداری بناب در استانشه

دستمزد پرداخت نشده دارند و بیمه آنها نیز چندین ماه  
پرداخت نشده است. مشکالت معیشتی و عدم پرداخت  

های ما به وجود  مطالبات، مشکالت بسیاری برای خانواده
ون یک ماه  تاکن 99آورده است. علیرغم اینکه از آغاز سال 

خصوص پرداخت مطالبات   اما تا این لحظه در گذشته است
کارگر شهرداری بناب اقدامی صورت   ۳۵۰دی حدود مز

 .نگرفته است

 باختهیادی از کارگران جان 

 معدن زمستان یورت 

اردیبهشت ماه، نا ایمنی   1۳بر اساس گزارش روز شنبه 
گیرد می ر را محیط کار در ایران همه ساله جان صدها کارگ

داران که  کند. سرمایه را مصدوم و معلول می و هزاران تن 
ر پی کسب سود هر چه بیشترند از ایمن سازی محیط کار  د

زنند. ای برای آنهاست، سرباز می هکه متضمن هزین
داران است از  جمهوری اسالمی نیز که پاسدار منافع سرمایه 

. ی کندیک کنترل جدی بر ایمنی محیط کار خودداری م
نترل جدی بر  داران و نبود یک کیه همین آز و سود سرما

اردیبهشت سال   1۳کار ، باعث گردید که در  ایمنی محیط
در معدن زمستان یورت استان گلستان انفجار رخ دهد   9۶

نفر از کارگران در این معدن درحال   4۳که در نتیجه آن 
 استخراج ذغال سنگ جان خود را از دست دادند و گروهی

 .ل شدندمعلو

 

ن اخراجیِ اداره  اضیِ کارگراتجمعات اعتر

 ن قزوینکل راهداری استا

فروردین ماه، کارگران اداره کل راهداری و   1۸روز دوشنبه 
ای استان قزوین در اعتراض به اخراج از  ونقل جاده حمل 

کار، دست به تجمع مقابل استانداری و اداره کل راه و  
  2۸ند: از تاریخ نندگان گفتند. تجمع کشهرسازی قزوین زد

آغاز   ، که طرح الکترونیکی شدن عوارض9۷اسفند سال 
ماه در سازمان راهداری بالتکلیف بودیم. تا   ۳شد، ما حدود 

اینکه بعد از آن به ما اعالم کردند نیروها تقسیم شده و  
ای تعدادی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 

 مانکار طرح یعنینیز با پی  از نیروها روند، تعدادی دیگرمی
 .شرکت سپندار همراهی کنند

 

سعه کشور  سهم زنان در تو مرکز آمار ایران

 درصد اعالم کرد  ۳1را 

اردیبهشت ماه، مرکز آمار ایران، سهم زنان   1۳روز شنبه  
درصد   ۶9درصد و سهم مردان را  ۳1در توسعه کشور را 
ز  . این رقم بر اساس آمارگیری ا برآورد کرده است

به   9۶ه تحقیق و توسعه در سال های فعال در زمینکارگاه 
بیشتر این زنان یعنی بنابراین گزارش،  دست آمده است.

های علوم  درصد، دارای مدرک تحصیلی در رشته  2۸حدود 
درصد(   9انسانی هستند. در حالی که کمترین سهم )حدود 

     .های هنری تحصیل کرده انده را زنانی دارند که در رشت 

  



 1399 اردیبهشت، پانزدهُم 76شماره                                    7                                      ری                         رگ ماهنامه کا

 ! کارگر زندانی آزاد باید گردد

ذر کنترل به  هشدار کارگران کارخانه آ

این  انی و خروج ابزار تولیدتعطیلی ناگه

 کارخانه قدیمی 

اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران کارخانه آذر   1۳روز شنبه 
کنترل گفتند: به دنبال شیوع ویروس کرونا کارفرمای  

ه آذر کنترل که در زمینه تولید انواع رگالتور بخاری  کارخان
خانه را موقتا تا پایان  ن فعالیت تولیدی دارد، کارو آبگرمک

م کرد و قرار بود کارگران برای  اردیبهشت ماه تعطیل اعال
دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا اقدام کنند، اما طی  
روزهای گذشته که چند تن از همکاران برای پیگیری  

ضعیت شغلی خود به کارخانه رفته بودند متوجه شدند  و 
آالت کارخانه به  نحال انتقال تعدادی از ماشیکارفرما در 

مدیر کارخانه جویا  خارج آن است. وقتی علت را از 
شوند، ایشان اعالم کرد به دلیل افزایش فشارهای مالی  می

و کارخانه، امکان ادامه فعالیت تولیدی در کارخانه را ندارند 
االت فروخته شده است. این کارگران خواستار  این ماشین 

رسیدگی به وضعیت کارخانه شدند و گفتند: در صورت  
طور کلی کارخانه از بین   ه بزار تولید، بادامه روند فروش ا

 .رودمی
 

بر اثر   ۹۸کارگر در سال  1۰۲جان باختن 

 حوادث کاری دراستان مازندران 

روردین ماه، مدیر کل  ف ۳۰ارش روز شنبه بر اساس گز
، تعداد  9۸پزشکی قانونی استان مازندران گفت: در سال 

کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در این استان جان   1۰2
خود را از دست دادند، که یک کارگر زن و بقیه کارگران  

،  9۷مرد بودند. این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال  
کارگر در سال   9۳۰ درصد افزایش داشت. وی افزود: 1۶
، در اثر حوادث کار مصدوم و به ادارات پزشکی قانونی  9۸

استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه  

 .درصد افزایش داشت 2،  9۷سال 

 

کارکنان دانشگاه تجمع اعتراضی اساتید و  

 شمال در آمل

فروردین ماه، اساتید و کارکنان دانشگاه   ۳1روز یکشنبه  
مال در شهر آمل در اعتراض به اخراج یکی از اساتید این  ش

دانشگاه در مقابل فرمانداری آمل تجمع کردند. بر اساس 
این گزارش، رئیس این دانشگاه، یکی از اساتید را به بهانه  

 .ری کالس عملی، اخراج کرده استعدم امکان برگزا

 ان  امان کارگروضعیت نابس

 های کشور شهرداری 

اردیبهشت ماه، طبق گزارشی برخی  9روز سه شنبه 
ها برای نمونه کارگران  کارگران پیمانکاری شهرداری 

مطالبات مزدی   9۸ن، هنوز از سال شهرداری مریوا
پرداخت نشده دارند و با این وجود، همچنان مشغول به 

مه و چند ماه حق بی 9کارند. کارگران شهرداری لوشان، 
های درمانی  دفترچه دتوانناه دستمزد معوق دارند و نمیم

خود را تمدید کنند. کارگران شهرداری بناب نیز روز جمعه  
م کردند که دو ماه دستمزد پرداخت یکم فروردین ماه، اعال

گویند: کار  ها می نشده دارند. کارگران پیمانکاری شهرداری
ا حقوق کارمندانی  دهیم اماصلی و سخت را ما انجام می 

شود. حقوق آنها  ب پرداخت میتنشینند، مرکه زیر کولر می 
خیلی بیشتر از دستمزد ناچیز ماست که با چند ماه تاخیر  

پرسند: آیا ما  م. کارگران شهرداری میکنیدریافت می 
های آلوده به  کارگران فضای سبز و پاکبان که با زباله 

پرداخت مسئوالن  ویروس سروکار داریم، در اولویت آخر 

 !قرار نداریم؟

 

روز است   ۷۰و فاضالب اهواز  کارگران آب 

 !اندحقوق نگرفته

  اردیبهشت ماه، یکی از کارگران آبفای  ۳شنبه روز چهار 
کت آب و  در شر  کارگر شاغل  ۳۰۰اهواز اعالم کرد: 

فاضالب اهواز تحت نظارت پیمانکاران مختلف هستند که  
، حقوقی دریافت  9۸بهمن  2۰روز گذشته یعنی از  ۷۰در 

طالبات مزدی، حق بیمه کارگران فاقد  اند. جدا از منکرده
قرارداد کاری هم هنوز واریز نشده است. این کارگر با اشاره  

همکارانش  خود و سال سابقه کاری  19تا  1۵میانگین به 
ساعت کار   12در آبفای اهواز گفت: ما کارگران با روزی 

های مزدی محروم هستیم و  مداوم و سخت از حداقل 
مان که در  ضالب اهواز به مشکالت مسئوالن اداره آب و فا 

شود،  نتیجه حضور پیمانکاران مختلف برایمان ایجاد می
ماه،   اردیبهشت ۶همچنین روز شنبه  کنند.اعتنایی نمی

چی آب و فاضالب اهواز گفتند: در  کارگران معترض تلمبه 
بهمن تا پایان 2۰روز از دستمزد )از  4۰روزهای گذشته 

افت کردیم؛ کارفرما به هر  خود را دری 9۸اسفند( سال 
هزار تومان پرداخت   ۸۰۰میلیون و  4کارگر رقمی حدود 

  ات خودمان قرار بود کارفرما به هر کرده است. طبق محاسب
هزار تومان پرداخت کند.  2۰۰میلیون و  ۶یک از کارگران 

امیدواریم قبل از پایان ماه رمضان با مساعدت مسئوالن، 

 .ه نیز به زودی پرداخت شودمعوقات مربوط به فروردین ما

دومین روز اعتصاب و تجمع کارگران نی  

 یتبر نیشکر هفت تپه مقابل دفتر مدیر

نفر از  کارگران   ۵۰۰از  بیش اردیبهشت ماه، ۸روز دوشنبه 
نی بر نیشکر هفت تپه، برای دومین روز متوالی در اعتراض  
به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، دست از کار کشیدند  

ر مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. اکثریت و د
و   کارگران نی بر، فصلی و به صورت پیمانکاری هستند

ق ایاب ذهاب محروم ر وحازمزایای سختی کار، بیمه عم
 می باشند.

 

در تجمع کارگران شرکت تهران بتن 

 اعتراض به انتقال محل کارشان

  ، ران بتنرگران شرکت تهفروردین ماه، کا 1۷روز یکشنبه 
های هلدینگ سیمان تامین، گفتند: از آنجا که  از شرکت 

»شرکت سیمان آبیک« واقع در استان قزوین از  
های شرکت سیمان فارس و خوزستان است،  زیرمجموعه 

های شرکت  مدیران سیمان بتن با این استدالل که فعالیت
تعطیل  سودآوری الزم را ندارد، قصد دارند، محل کار ما را 

ی کار به سیمان آبیک  کارگران را برای ادامه  کنند و 
نفر است   ۳۵بفرستند. تعداد کارگران شاغل در این شرکت، 

که با احتساب اشتغال غیرمستقیمی که در تهران به وجود  
نفر شغل ایجاد شده است. باتوجه به   1۰۰آمده، برای حدود 

ه پایان  ب 9۸اینکه قرارداد تمامی کارگران در پایان سال 
ه است، بنا نداریم که انتقال خود را بپذیریم. امیدارویم رسید

گذاری سازمان تامین اجتماعی به  مدیران شرکت سرمایه 
ی به حق، رسیدگی کنند. معترضان افزودند:  این خواسته 

ی زندگی این امر موجب سردرگمی و برهم ریختن برنامه 
های ه باتوجه به برخورداری مجموع  "شستا"شود. ما می 
ی دیگر در تهران از این ظرفیت برخودار است که در  صنعت

تهران برای ما کاری را فراهم کند. البته شرط اصلی ما  
برای هرگونه همکاری، زنده نگه داشتن تهران بتن است؛  

های خود  چراکه این شرکت قدیمی باتوجه به ظرفیت
هزار متر زمین مرغوب و   14ازجمله برخورداری از 

واند به دوران طالیی گذشته برگردد. تتجهیزات دیگر، می
جایی محل کار ما دیگر امکان کمک به  متاسفانه با جابه 

 .تهران بتن وجود ندارد

 

 آمار  مرکزبیان  نرخ تورم به

اردیبهشت ماه، مرکز آمار نرخ تورم   ۸روز دوشنبه 
های کشور را اعالم کرد. بر طبق این گزارش نرخ  استان 

برای   99فروردین ماه  تورم دوازده ماهه منتهی به
درصد رسید. بیشترین نرخ  ۳2.2خانوارهای کشور به عدد 

( و درصد ۳9.۰تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم )
درصد( است. با   2۸.۵آن مربوط به استان فارس ) ترینکم

اینحال باید در نظر داشت که آماری که مرکز آمار ایران در  
نه آمار واقعی بلکه آن آماری  کند، مورد نرخ تورم اعالم می 

  ۶تا  ۵است که خواست دولت است. این آمار معموالً حتی  

 .ستتر اندرصد از آمار اعالمی بانک مرکزی نیز پائی
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 ! رگران زنر مقابل کار برابر، حق مسلم کا رابر دب  دستمزد

استان   رگر ساختمانی در هزار کا ۲۵

 اند کرمانشاه شغل خود را از دست داده

اردیبهشت ماه، مدیرکل راه و شهرسازی   2روز سه شنبه 
انشاه گفت: با شرایط فعلی پس از شیوع ویروس استان کرم

استان  هزار کارگر ساختمانی شغل خود را در این  2۵کرونا، 
برای پروژه اقدام  متولی های ستگاه اند و اگر داز دست داده 

ملی مسکن کمک نکنند این تعداد صاحب کار نخواهند  
شد. پیشتر مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفته  

میان کل کسانی که مشاغل خود را در جریان شیوع بود از 
برای  کرمانشاهی  ۷۰۰هزار و  12اند کرونا از دست داده 

  ۷۰۰هزار و  ۶اند. که ام کرده بیمه بیکاری ثبت ن دریافت
های اولیه شامل بیمه بیکاری  نفر از این تعداد در بررسی 

 . اندشده 

 

کارگران آب معدنی داماش در انتظار  

 بات مزدی خودت مطالدریاف

یکی از کارگران کارخانه   اردیبهشت ماه،  ۳روز چهارشنبه 
آب معدنی داماش گفت: این مجموعه در حال حاضر  

دینگ گروه ملی است و هلدینگ باید متعلق به هل
پاسخگوی مشکالتی باشند که برای کارگران این واحد  

های آنها پیش آمده است. زمانی که  تولیدی و خانواده 
  گذاری منصور آریا به بانک ا از شرکت سرمایه رخانه رکا

کردند باید فکر سرمایه انباشته و نقدینگی ملی واگذار می 
به اینجا نرسد. وی در ادامه   بودند تا کاردر گردش می 

درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت: برخی از همکاران  
 حتی به اندازه یک وعده نان خالی پول در جیب ندارند و از

حقوقی ماه بی  4کنند. بعد از خود قرض می  دوستان
اچاریم به همدیگر پول نان قرض بدهیم. مطالباتمان  ن

ه همراه حقوق ب 9۸شامل حقوق اسفند و عیدی سال 
فروردین سال جاری است، توقع نداریم در شرایط فعلی  

ماه را یکجا بپردازند، اما حداقل عیدی را بدهند که   4همه 
اج ضروری روزانه زندگی خود را  ز مایحتبتوانیم برخی ا

 .تامین کنیم

 

آهن اعتراض کارگران ابنیه فنی راه

 ماه مزد معوقه  ۳شاهرود با 

یبهشت ماه، گروهی از کارگران ابنیه  ارد ۳روز چهارشنبه 
 ۵۵۰گفتند: حدود  فنی راه آهن شاهرود در استان سمنان

رند  آهن ناحیه شمال شرق یک مشغول کانفر در خطوط راه 
ماه مزد، در معرض خطر ابتال   ۳علیرغم دریافت نکردن که 

پیمانکاری   به کرونا هستند. این کارگران افزودند: شرکت
تمهیدات قابل قبولی برای پیشگیری طرف قرارداد هنوز 

  14است. از روز  کارگران از ابتال به کرونا انجام نداده 
  وط ریلی مان را در خطفروردین ماه که مجدا فعالیت کاری 

ما تحویل   ایم فقط روز نخست یک ماسک بهآغاز کرده 
ها و بازرسی آنها ناچاریم  اند. برای انجام تعمیرات ریل داده 

کارگر سوار یک درزین   2۰تا  1۵حدود  در هر ایستگاه
بل ای بشویم. ق)قطار کوچک( بدون هیچ امکان پیشگیرانه

د. کننمی  بوس ما را جابجااز سوار شدن در درزین با مینی
طریق همین   اند ازکارگرانی که به کرونا مبتال شده 

گیرند. دیروز نیز های پی در پی در محیط کار میتماس
یکی از کارگران مثبت اعالم شد.   جواب آزمایش کرونای

هن  آناراحتی ما این است که چرا پیمانکاران ابنیه فنی راه
 برای جان کارگران اهمیتی قائل نیستند؟ 

 

 نی که به زباله گردی کارگرادرد دل 

 اندروی آورده  

اردیبهشت ماه، بر اساس گزارش ایسنا از   1۳روز شنبه 
ر مورد وضعیت بد ها د گردخراسان رضوی، یکی از زباله 

کسب درآمد برای   اشتغال کارگران روزمزد و همچنین لزوم
های جایگزین بیان کرد:  با روش امین معاش خانوادهت

روند. من دوتا مانند سر کار نمیکارگرها سرگذر منتظر می
بچه دارم و مجبورم این کار را انجام بدهم. این کار  

تومان و  2۰تومان، یک روز  1۰مجبوری است، یک روز 
شود گاهی هم برخی از افراد به ما  تومان می ۵۰یک روز 
  1۰نند. ما از ساعت چهار و نیم عصر تا ساعت ککمک می 

گرد دیگری در  نیم. زبالهکآییم و کار می و نیم شب می
های پالستیکی میان  حالی که برای پیدا کردن بطری 

گوید: گردد، در مورد وضعیت اشتغال خود می ها را می زباله 
روزی است که   1۰وب نیست. این کار را وضعیت اصال خ

ست. از  ون که کارهای بنایی خوابیده ادهیم چانجام می 
آید. یکی از  یرمان میهزار تومان گ ۵۰تا   ۳۰این کار روزی 

کارگران در مورد نداشتن بیمه درمانی و مخارج درمان  
گفت: بیمه که نداریم باالخره هر مریضی باشد چه پول  

ها را دکتر  شته باشیم مجبوریم بچه داشته باشیم چه ندا

 .ای نیستپول گیر بیاریم چاره   ببریم و هرجور شده
 

 تجمع کارگران کوره پزخانه های اصفهان 

ماه، جمعی از کارگران کوره   فروردین 19ز سه شنبه رو 
پزخانه های اصفهان نسبت به کمبود امکانات بهداشتی  
برای مقابله با ویروس کرونا در محیط کار خود دست به  
اعتراض زدند.  رئیس انجمن صنفی کارگران  

  ۳۰۰های اصفهان گفت: در اصفهان بیش از پزخانه کوره 
واحدهای   ت است که در اغلب اینپزخانه در حال فعالیکوره 

تولیدی کارگران، به ویژه مهاجران افغانستانی، زندگی 
یا   ۵۰های نفر در محیط  1۵جمعی دارند و گاهی تا دسته 

کنند. زندگی و کار کارگران  متری زندگی می  ۶۰
ها در شهرهایی مثل  پزخانه پزخانه جدا نیست. کوره کوره 

ی در خصوص بهداشت آباد با مشکل جدمحمدآباد و دولت
 .جه هستندموا

 

احضار تعدادی از کارگران هپکو به شعبه 

 دادگاه کیفری شهرستان اراک 1۰۶

ای که اخیراً به  فروردین ماه، طی ابالغیه 2۳روز شنبه 
ست،  دست تعدادی از کارگران هپکوی اراک رسیده ا

  1۰۶از توضیحات باید به شعبه  ایکارگران برای پاره 
رستان مراجعه کنند. تاریخ حضور این  اه این شهدادگ

فرورودین ماه اعالم شده است. بر اساس این   ۳۰کارگران 
گزارش، برخی از این کارگران طی اتفاقات اخیر در این  

 .اندواحد تولیدی در دادگاه پرونده داشته 
 

 جان باختن یکی از پرسنل بیمارستان

 ضیائیان بر اثر ابتال به کرونا 

دیبهشت ماه، روابط عمومی بیمارستان  روز دوشنبه یکم ار
ضیائیان گفت: آقای داود غفاری پرسنل این بیمارستان که  
به مدت یک هفته در بیمارستان امام خمینی بستری بود، با 

فروردین ماه، جان خود را از   ۳۰پیشرفت بیماری روز شنبه 

 .دست داد

 

ها و  کارگران آذربایجان شرقی از دغدغه

 !یندگومشکالت خود می

ر  اردیبهشت ماه، طبق گزارش خبرنگا  11روز پنجشنبه 
کارگران آذربایجان شرقی  خبرگزاری مهر که با تعدادی از 

رگران عموما به وضعیت وخیم  گفتگو کرده است کا
عیشتی خود و نداشتن امنیت شغلی پرداختند. یکی از  م

کارگران ماشین سازی تبریز می گوید: این افزایش ناچیز  
سال جاری هزینه فقط دو هفته از خانواده یک   ها درحقوق

دهد و باید مسئوالن بگویند دو أهل را پوشش می کارگر مت
یک کارگر  . ولی سپری کنیمهفته دیگر از ماه را با چه پ

خانه بیسکویت در تبریز گفت: در سال گذشته وضعیت  کار 
خوب مالی و اقتصادی نداشتیم چراکه تورم باال بود ولی 

شود چراکه  کنم مشکالت بیشتر هم می ی امسال فکر م
ن پایینی افزایش داشته است و تورم نیز در ها به میزاحقوق

کارگران شاغل در واحد  شود. یکی از پساکرونا بیشتر می 
ها ناچیز است و اگر به  های لبنی گفت: حقوقراورده تولید ف

نداشتن امنیت شغلی و حقوق پایین معترض شویم مدیران 

 .کنند که اگر دوست ندارید استعفا دهید می شرکت اعالم 
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 ! اح و دسته نابود باید گردداسالمی با هر جن جمهوری 

هزار زن به   1۴۵تعداد  ۹۸زمستان سال 

 اندبیکار شده  ۹۷نسبت فصل مشابه سال 

فروردین ماه ایلنا، بازار کار   2۳ش روز شنبه به گزار
همچنان مردانه است و زنان کماکان فرصت کمتری برای  

اس  قوق زنان و کارشنکنند. یک فعال حاشتغال پیدا می 
در حالی که فرد دو  روابط کار می گوید: بعد از پایان بحران 

گویند شود و مییا سه ماه حقوق نگرفته به او مراجعه می
خواهی بیا سر کار، وگرنه که فرد دیگری را  اگر می

کنیم. باوجود اینکه آخرین گزارش مرکز آمار  جایگزین می
به نسبت  9۸سال دهد بیکاری در زمستان نشان می

رسیده  درصد  1۰.۶درصدی به  1.۷، با کاهش 9۷مستان ز
،  9۸دهد در آخرین فصل سال است، اما برآوردها نشان می

صل مشابه سال قبل آن بیکار  هزار زن به نسبت ف 14۵
 اند. شده 

های ارائه شده  برخی کارشناسان بر این باورند که آمار 
هر دهد. نشان نمی واقعیت کار و فعالیت اقتصادی زنان را

ش غیررسمی  چند شاید از نظر تعداد، مردان شاغل در بخ
اقتصاد بیشتر از زنان هستند، اما نسبت زنان و مردان در  

بت بازار رسمی نزدیک به هم شده است. این بازار به نس
درصد است،   2۰مشارکت اقتصادی زنان همچنان کمتر از 

تصادی دارند،  یعنی آنها یک پنجم مردان فعالیت رسمی اق
منجر به  به کار  های اخیر افزایش نیاز زنانا در سال ام

فعالیت بیشتر آنها ولو در اقتصاد غیررسمی شده است. در  
های  رده کرونا اقتصاد را با چالش شرایطی که شیوع گست

رود که زنان بیشتری جذب  جدی مواجه کرده، بیم آن می 
ستفروشی که هر  های غیررسمی شوند... نه تنها زنان دبازار 

یدیم که بخش  دروهای شهر میوز آنها را در مترو یا پیاده ر
شوند و قابل توجهی از زنان کارمند و کارگر هم بیکار می 

دانیم که زنان زیادی  مه بیکاری بگیرند. میتوانند بینمی
هستند که به صورت توافقی مشغول به کار هستند.  

مندان دفاتر  های پزشکان، کارگران خدماتی، کارمنشی
ان  صی و ... در بسیاری موارد زیر یک میلیون توم خصو

 .اندگرفته و بیمه هم نبوده حقوق 

 

اعتراض   و  کرونا به خاطرتعطیلی کارخانه 

 ارگران چدن کویر خاوران ک

اردیبهشت ماه، کارگران چدن کویر خاوران  14روز یکشنبه 
وید  بدنبال تعطیلی کارخانه در راستای مقابله با بیماری کو

عدم پرداخت حقوق از طرف کارفرما و عدم   و به 19

 .برخورداری از حق بیمه بیکاری اعتراض کردند

ماه نخست   11کارگر در   ۹۴جان باختن 

 در استان آذربایجان شرقی  ۹۸ سال

فروردین ماه، روابط عمومی پزشکی قانونی  2۳روز شنبه 
  کارگر بر اثر حوادث کاری در  94آذربایجان شرقی گفت: 

، جان  9۸ماه نخست سال  11ایجان شرقی در استان آذرب
اند که این تعداد نسبت به یازده ماه  خود را از دست داده 

یش دارد. در طی این مدت  درصد افزا 4۷، 9۷مشابه سال 
نفر نیز بر اثر حوادث کار در این استان   2۵1تعداد یکهزار و 

رد کارگر زن و بقیه م ۳2تعداد  مصدوم شدند که از این
کارگر نیز به علت  9۵ر طی این مدت مچنین دبودند. ه

مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان  
کارگر زن بودند. این آمار  نفر از آنها  4مراجعه کردند که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ده درصدی را  

 .دهدنشان می

 

ساختمانی فصلی در مشهد  هزار کارگر ۴۰

 !بیکار شدند

اردیبهشت ماه، عضو شورای اسالمی شهر   9ه شنبه روز س
مشهد، در نودمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد،  

درآمد شهر از محل کار  درصد  ۷۰با اشاره به اینکه 
د: بیکاری ناشی  ساختمانی و ساخت و ساز است، اظهار کر

هزار  4۰شهر شده و تنها  از شیوع کرونا شامل اکثر صنوف
اند. وی فصلی در مشهد بیکار شده  کارگر ساختمانی

ها و خاطرنشان کرد: ضروری است با حمایت از پویش 
اطعام  کاری به های مردمی و پرهیز از موازیکمپین 

ین  بیکاران ناشی از شیوع کرونا بپردازیم و جنبه روانی ا

 .ها برداریمبیکاری را از دوش خانواده 

 

نفر از کارگران  11جان باختن 

 به دلیل ویروس کرونا  هاخودروسازی

از اوایل  فروردین ماه، تقریبا  2۳بر اساس گزارش روز شنبه 
حدهای  ویروس وارد بدن کارگران وا  9۸اسفند ماه سال 

تعدادی از کارگران  شد.  و از جمله خودروسازی ها تولیدی
و  پس از چند هفته بیماری جان خود را از دست دادند 

های شرکت هستند. ها بستریهم در بیمارستان  تعدادی
عیت غافلگیر شده بودند و تحت خودروسازی که از این وض

ع به  قرار داشتند، شرو  فشار ستاد ملی مقابله با بحران کرونا
های ضدعفونی خطوط تولید کردند اما با تعطیلی سالن 

ه این رفتار  ها بتولید موافقت نکردند. کارگران خودروسازی
ساز گسترش ن را زمینه و آ هها معترض بودمدیران شرکت

بازی با جان "های کارگران و خانواده کرونا در میان 
توصیف کردند و از دولت خواستند که   "قشرضعیف جامعه

ها برای تعطیلی یا شیفتی ز نفوذ خود در خودروسازی ا
کارفرما و  ند. با این حال های مونتاژ استفاده ککردن سالن 

های  تعداد جانباخته قریبا تا اواخر اسفند ماه که تدولت 
رسیده بود، با شیفتی   1۰۰تا  ۸۰کشور در روز به حدود 

انجمن صنایع همگن قطعه سازان   شدن مخالفت کردند.

جمهور، رئیس  "حسن روحانی"ای به با ارسال نامه  کشور
خواستار توقف تولید تا اول اردیبهشت شدند با این تضمین  

ی دوم نیمه اردیبهشت ماه خالء تولید در  که از آغاز
ع همگن  رئیس انجمن صنای فروردین ماه جبران شود.

سازان کشور و مدیرعامل شرکت آسیا لنت گفت: قطعه
ها و ر از کارگران خودروسازی نف 11تاکنون حدود 

سازهای کشور جان خود را به دلیل ابتال به ویروس قطعه
نفر،  9های خودروسازی اند. در شرکتکرونا از دست داده 

های  سیا لنت یک کارگر و در یکی دیگر از شرکت شرکت آ 
نفر جان خود را از   2ازی یک نفر دیگر، مجموعا سقطعه

جمهوری اسالمی برغم تمام خطرات ناشی   .دست داده اند
مکانات  از تامین ا  ،حیط های کارکرونا در م  از شیوع

 برای کارگران خودداری می کند. پیشگیری و ایمنی 

 

پی توقف  کارگر در  ۹۴۰بیکاری 

 های تولیدی صنایع نساجی بروجرد فعالیت

فروردین ماه، یک منبع کارگری گفت: از  ۳1روز یکشنبه 
کارگر شرکت نساجی بروجرد، خواسته شده که در   94۰

نام کنند و منتظر دریافت مقرری  سایت بیمه بیکاری ثبت
ت بیشتر جوانان تحصیل  کارگران این شرک بیکاری شوند.

شوند. آنها در صنعت  تان را شامل می کرده استان لرس
اند. این کارگران می گویند که نساجی صاحب تجربه شده 

های صنعت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از وزارتخانه 
خواهیم که پرداخت وام به این شرکت را تسهیل کنند  می

سر بگیرد. کارگران  هایش را از تا کارفرما بتواند فعالیت 
کارگران جوان برای تامین معاش خود  همچنین می گویند: 

نیاز به کار دارند، چراکه مبلغ پایین مقرری بیکاری  
  99های رو به افزایش زندگی در سال پاسخگوی هزینه 

 .نیست

 

رستوران با شعب   ۲کارگر از   11۰۰اخراج 

 متعدد در تهران 

داران و خانه ردین ماه، رئیس اتحادیه قهوهفرو  ۳۰ز شنبه و ر
درصد   1۰۰ی سنتی گفت: واحدهای صنفی ما هاخانه سفره

بینیم، هزینه ای که از این ویروس میاند. ضربه تعطیل شده 
توانیم آن را محاسبه کنیم. آوری است که اصال نمی سرسام 

روزمزد  ها نیز اغلب به صورت کارگران شاغل در رستوران 
دارند و به علت نبود نظارت و بازرسی کار در  اشتغال 

ا بدون بیمه و هها، تعداد زیادی از آنتورانهای رسمحیط 
رئیس  کنند. همچنین در شرایط بسیار سختی کار می 
سرویس گفت: به دلیل  اتحادیه دارندگان رستوران و سلف 

عدم توانایی در پرداخت دستمزد و حقوق، برخی از  
  2در  اند.رگران خود را اخراج کرده ها اکثریت کا ن رستورا

ران که هر کدام با تعداد شعب  رستوران معروف در ته
کردند، به علت  کارگر کار می ۸۰۰تا  ۷۰۰تعدد و بیش از م

ماهه و شرایط نامعلوم به ترتیب هر کدام بیش از   2تعطیلی 
کارگر   11۰۰و به عبارتی در مجموع بیش از  ۵۰۰و  ۶۰۰

 .نداا اخراج کرده خود ر
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 ! خلق به رهبری طبقۀ کارگر مهوری دمکراتیک برقرار باد ج

و تحلیل   ایی با دیدگاه هابرای آشن

چریکهای فدائی خلق ایران از  های 

 ای زیردیدن کنید: ه سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 

 اتبه نمائید: نشانی زیر مک با ایران
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 آدرس پست الکترونیکی: 
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 
 

 

 
 ایران  لقدائی خچریکهای ف

  

 

     

 
وارد مي آورد، گر آسيب جسمي دی  ه فردیکه فردی ب زماني"

ما قتل غير عمد  بيانجامد، این را وی مرگ  آسيبي که بههم  آن 

که آسيب رب از پيش بداند امي که شخص ضاهنگمي ناميم؛ و 

آنگاه عمل او را  به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد،  وارده

  را در چنان امعه صد ها پرولتر ج امي کهعمد مي ناميم. هنگقتل 

س   م مرگي زودره دانها به طور حتم بر مي دهد که آقراوضعي 

مال  اع مرگي به همان اندازه ناشي ازطبيعي مي افتند،  غيرو 

ضرب شمشير، وقتي   گلوله و یا بهمرگ در اثر شليک خشونت که 

و  حيات محروم ساخته ان را از شرایط الزم جامعه هزاران انس 

به زندگي  ادرر آن قي دهد که دا در شرایطي قرار مر آنها

مجبور مي سازد  نون وب قارا به زور چنها ن نيستند، وقتي آکرد

ناپذیر این   نتيجۀ اجتناب  که در این شرایط بمانند تا مرگ که

مي   ؛ وقتي جامعه مي داند و به خوبي هم ط است فرا رسدشرای

شرایط خواهند شد،  ن اني ایان نفر اجبارا قربداند که این هزار

ین د، اقرار نگاه مي دارمربوطه را بر ایطین، شربا وجود ا و

ت مثل قتل عمد توسط  قتل عمد است، درس نوعه یک عمل جامع

ند  يچ کس نمي توائفانه، قتلي که هي پنهاني و خاقتلیک فرد؛ 

يست، قتلي که ظاهرا قتل ن در قبال آن از خویشتن دفاع کند.

ن  ي چونااین قربان بيند، زیرا که مرگ ميل را نزیرا کسي قات

  ه عمل آن، تعرض ب ه درنظر مي آید چرا کرگي طبيعي به م

در هر   ولي بي عملي ست تا انجام وظيفه. ده بيشتر ناشي از آم

 " است  قتل عمد محرز اینجا ارتکاب به حال در

 

 ("ارگر در انگلستانوضع طبقۀ ک")فردریک انگلس 
 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

