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 سرسخن:

طبقه کارگر و اپیدمی ویروس  

 کرونا در جمهوری اسالمی
با شیوع ویروس کرونا در ایران که سیاستهای ضد مردمی  
جمهوری اسالمی باعث گسترش هر چه وسیعتر و سریعتر 

ه، کارگران ایران بیش از هر قشر و طبقه تحت آن گردید
عه و سیاستهای  جاستمی، قربانی عواقب جانی و مالی این ف

از زمان   جمهوری اسالمی و سرمایه داران حاکم شده اند. 
از کار بیکار   تاکنون کارگران بسیاریتشدید بحران کرونا 

یری از  گشده و یا به دلیل فقدان وسائل ایمنی جهت جلو
رونا در محیط کار به این ویروس کشنده مبتال  اشاعه ک

به همین دلیل   شده و عمال جانشان به خطر افتاده است.
با حیات و زندگی  و تاثیرات ویرانگر آن هم بحران کرونا 

کارگران در آمیخته است. برای اینکه تاثیرات این بحران را  
در محیط کار بهتر درک کنیم اشاره به چند نمونه ضروری  

 است. 
کارگران هپکو که سابقه مبارزاتی فراموش نشدنی در  اخیرا 

از   ، ای اخیر دارندی سالهرگجنبش کارمبارزات و گسترش  
ناکافی بودن اقدامات پیشگیرانه جدی در مقابل ویروس  

از سوی کارفرما خبر داده و اعالم   در محیط های کار کرونا

خواهان توزیع مواد ضدعفونی عمومی،  "کردند که: 

کننده در این  دستکش و ژل ضدعفونی ماسک،

 . "واحد تولیدی هستند 

ها،  آوری زباله جمع  " تِمادخهمچنین کارگران پیمانکاری  

پیمانکاران  "شهریِ تهران اعالم کردند که: "فضای سبز

طرف قرارداد با شهرداری تهران برای جان  

کارگران ارزشی قائل نیستند. متاسفانه ما  

آوری زباله و فضای سبز در این  کارگران جمع 

روزهای پرخطر ناشی از کرونا که همه به رعایت 

ند، بدون ماسک، کن می  بهداشت فردی تاکید

دستکش و هرگونه محافظ دیگری در نقاط  

 "مختلف شهر مشغول کار هستیم. 

بارز کردستان   کارگران شرکت الستیکدر موردی دیگر، 

ایط" هشدار می دهندکه   2صفحه    جمعی  به علت شر

پارس جم  معترض تن از کارکنان  11اخراج 

 به اداره کارآنها شکایت در پی 
فروردین ماه، حراست مدیریت مجتمع  ۱۲نبه روز سه ش
نیروی بومی خود را در آستانه سال جدید  ۱۱ پارس جم،

اخراج کرد. در این گزارش آمده است، این نیروها پس از  
اعتراض به عدم پرداخت مزایای کارگری و شکایت به  

اند. با وجود  اداره کار، با نامه عدم نیاز پیمانکار مواجه شده 
روز   ۱۰دد مسئوالن، تاکنون پس از گذشت های متعوعده

رای بازگشت این نیروها به کار انجام نشده  هیچ اقدامی ب
است. مجتمع مسکونی پارس جم واقع در استان بوشهر، 

های  شهرستان جم، راهبری خدمات رسانی به خانواده 
های پاالیش گاز فجر جم، شرکت مجتمع  کارکنان شرکت 

ز پارس، منطقه  و گا ، نفت( SPGC) گاز پارس جنوبی
ه اقتصادی انرژی پارس،  عملیاتی نار و کنگان، منطقه ویژ

بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر، گمرک، اداره گاز جم  

 .و خطوط لوله را بعهده دارد 

 

تعلیق در تعیین حداقل دستمزد کارگران  

 ادامه دارد

فروردین ماه، رئیس کمیته دستمزد کانون   ۱۴روز پنجشنبه 
کنند به  راهای کارگری گفت: کارفرمایان ادعا می عالی شو

  ۲های آن باید دستمزد کارگران برای خاطر کرونا و آسیب
پرسید مگر کرونا فقط برای   ماه فریز شود. باید ۳یا 

کارگران است؟ مگر دستمزد کارمندان دولت فریز شده که  
دستمزد کارگران زحمتکش کشور فریز شود؟ حداقل  

شود، اما  موال در اسفند ماه مشخص می دستمزد کارگران مع
نتیجه  این بار مذاکرات کارفرمایان و نمایندگان کارگران بی 

رگران خواستار افزایش  موکول شد. کا ۹۹ماند و به سال 
درصدی دستمزد خود هستند، در حالی که نمایندگان   ۴۵

درصد افزایش رضایت   ۱۹کارفرماها و دولت به حداکثر 
مذاکرات پیشنهاد شد که حداقل دستمزد  اند. در آخرین داده 

های مستقل  هزار  تومان باشد. تشکل  ۸۰۰میلیون و  ۲
کارگری پیش از شیوع کرونا و جهش بهای اقالم خوراکی  

میلیون تومانی شده   ۹و بهداشتی خواستار حداقل دستمزد 

 .بودند

   ندگي در بارۀ ز

 محمد سليماني  ،رفيق شهيد  

زمرۀ  ز سلیمانی ا رفیق محمد ،چریک فدایی خلق
کمونیستهای انقالبی در بندر عباس بود که در شکل دهی  

  یکهای رهوادار چ ، "بهمن ۱۹جنبش دانش آموزی "به 
فدایی خلق ایران در این شهر نقش فعالی داشت. رفیق  

بندر عباس   "فروغی"دبیرستان سلیمانی زمانی که در 
پر و  از سازماندهندگان تظاهرات پر شکوه ،درس می خواند

دانش آموزان در حمایت و پشتیبانی از معلمین   دوام
مان  ز در  تظاهراتاین بود.  ۵۸لیقی در سال اخراجی و تع

جمهوری   علیهبندر عباس خود در تغییر فضای شهر 
اسالمی و جلب توجه و نظر دانش آموزان به سازمانهای  

نقش مهمی ایران سیاسی و از جمله چریکهای فدایی خلق 
یق سلیمانی در این حرکت انقالبی  نقش رف داشت. به دلیل

بود که دبیرستان فروغی به یکی از مراکز تجمع و 
 راهپیمایی دانش آموزان و معلمین بدل شده بود. 

سلیمانی که رفیقی آگاه و پایدار بر آرمانهای  رفیق 
به دلیل خصال مردمی اش قادر بود خیلی   کمونیستی بود

طه را به رابطه  بو این رازود با دیگران رابطه ایجاد کرده 
در حقیقت ارتباط گیری با توده ها و  ای سیاسی ارتقاء دهد. 

ارتقاء آگاهی آنها برای مبارزه علیه ظلم و نابرابری یکی از 
رفیق سلیمانی   ویژگی های ارزشمند رفیق سلیمانی بود.

بود   "سینگو" تحصیل عضو تیم فوتبالچنین در دوران هم
آن   چریکهای فدایی خلق ایران در که تعدادی از هواداران

رفقایی چون حسین رکنی، علی مهمی،   تیم قرار داشتند.
 محمد عظیمی، حمید معتقدی و محمد سلیمانی.

روی کار آمدن جمهوری  از زمان سلیمانی  رفیقاز آنجا که 
شاهد سیاستهای سرکوبگرانه این رژیم وابسته به  ، اسالمی

   3صفحه    ر یورش ضحتوا و به طور هر چه امپریالیسم بود
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 .....ویروس کروناطبقه کارگر و 

1از صفحه      

  ۱۵ رختکن  در محیط کار خطر ابتال وجود دارد،

نفر لباس   ۱۲۰شیفت  ۳متری این کارخانه طی 

 . نفر ۴۰. یعنی در هر شیفت کنندعوض می 

ها مشترک و کوچک هستند و بهداشتی  سرویس

  در  "های ایاب ذهاب هم شلوغ استسرویس

  الیکه در محیط کار این واحد تولیدی به گفته کارگران ح

نوع ماده شیمیایی وجود   ۵۰در کل بیش از "

شود، دارد که باعث می 

ها پر از دود باشند. در  سالن

میزه مواد و  )سالن آ سالن  ۲

سالن پخت( که مستقیم با  

مواد شیمیایی در ارتباط  

هستند، وضعیت ریه 

کارگران خطرناک است به  

ی که اگر یک نفر انهگو

تواند  مبتال شود، هر آن می 

اتفاق بسیاری بدی  

کارگران پیمانکاری   . "بیافتد. 

ه درعسلویه و پارس جنوبی ک 
نیز اطالع  کنگان مشغول کارند 

کننده است،  نگران ،تینجا وضعای"دادند که 

وسایل بهداشتی خیلی کم است ...شایعاتی 

ه در  ویسلنفر از کارگران ع ۴، ۳وجود دارد که 

اند. با این  ن، بستری و قرنطینه شده بیمارستا

ها، در  حال، از آنجایی که تمام کارها و پروژه

 صورت به های عسلویه و کنگان پاالیشگاه

های استراحت  و کمپ شودمی  انجام جمعیدسته

کنیم  اعالم می  "جمعی استو اقامت نیز دسته 

 . "ستها جدی نگرانی  "که: 

فوق که انعکاس بخشی از   شده در حرطمهمین چند نمونه 
وضعیت کلی بهداشت و سالمت کارگران در جامعه در  

این  تا هستند کافی شرایط شیوع ویروس کرونا می باشند،  
به قول کارگران  که کارفرمایان،  سازند هویدا را واقعیت 

برای جان کارگران ارزشی قائل   "شهرداری تهران :

بار و بدون ری مرگمابیدر شرایط انتشار یک و  "نیستند
کارگران را بدون وسائل بهداشتی الزم و کافی و درمان، 

ها را در  آنمواد ضد عفونی کننده به کار گرفته و عمال 
با توجه به این  معرض ابتال به ویروس کرونا قرار داده اند. 

که در برخی کشورها، دولت های سرمایه داری به اقداماتی  
جامعه دست  سالمت ظ حفنظیر تعطیل مراکز کار جهت 

بورژوازی وابسته ایران و رژیم حافظش   زده اند، عدم توجه 
آنها را در  که جمهوری اسالمی به امنیت جانی کارگران 

ویروس محیط های کار بدون وسائل مورد نیاز مبارزه با 
می گیرند، بیانگر نهایت بی مسئولیتی و کرونا به کار 

بازی   گرانکاردگی نز با گندیدگی آنان است که این گونه 
 می کنند.

جان کارگران در  مسایل ایمنی و حفظ اهمیت ندادن به اما 
محیط کار تنها یکی از سیاستهای رژیم کارگر ستیز  

 . استجمهوری اسالمی 
مراکز   ،هارستوران به دنبال شیوع ویروس کرونا بسیاری از 

و  مراکز تجمع کارگران   هاشاپ کافیو  ورزشی و تفریحی
تعطیل و کارگران آنها عمال اخراج  میادین و ....  درد روزمر
بدون   ،اند و یا امکان کاریابی خویش را از دست داده شده

مین زندگی  أهیچ مسئولیتی نسبت به ت اینکه کارفرما ها
آنها بر دوش بگیرند. صاحبکار ها تنها به کارگران گفته اند  

 هر وقت .رونا ما تعطیل هستیمتا روشن شدن بحران ک
به حال سابق برگشت ما هم قادر می شویم که دو  اع وضا

در شرایطی  فشار به کارگران باره کارگر استخدام کنیم. این 
بر قبال آنان مسئولیتی در هیچ است که دولت هم تاکنون 

 عهده نگرفته است. 

گر چه بحرانی جهانی است که در خانه  ابحران کرونا 
ی از  جلوگیری هایکی از روشرنطینه کردن خود و قماندن 

اما تحت سلطه نظام سرمایه   ،اشاعه بیشتر آن می باشد
  امکانات نداشتن ه دلیل میلیون ها نفر ب ،در جهانداری 

قادر نیستند در خانه  و دست و پنجه نرم کردن با فقر  مالی
با به جان باید اجبارا بمانند و خود را قرنطینه کنند و 

 نین شرایطی،چر . دخطرات به سر کار بروندخریدن همه 
با عدم اختصاص   سرمایه داری دولت های سرمایه داران و 

برای تأمین زندگی این توده زحمتکش،  منابع الزم و موثر 
ین گونه است که شیوع  و به ا ؛بازی می کنند آنانبا جان 

نقش افشاگر ماهیت  ، این ویروس مرگبار
ظالمانه نظام سرمایه داری که در آن 

نداشته و تنها  زشارجان انسانها پشیزی 
کسب سود مالک هر گونه برخوردی می 

شیوه می کند. در ایران، باشد را نیز ایفاء 
برخورد کارفرما ها و دولت در جمهوری 

دیگر نشان می اسالمی با کارگران بار 
دهد که نظام سرمایه داری حاکم بر 

و رژیم حافظش هیچ ارزشی برای  جامعه
 در ه البت حیات کارگر قائل نیستند.

جمهوری اسالمی ظاهراً قانون کار هم 
  آن   ۸۵وجود دارد که مثالً در ماده 

حفاظت فنی و بهداشت "مسئولیت 
و دارد بر دوش کارفرما قرار   "محیط کار

از مسئولین  ترکیب آن که  "شورای عالی حفاظت فنی"
  دولتی و نمایندگان کارفرمایان و کارگران تشکیل شده 

اما همانطور   .را بر عهده دارد همم مسئولیت نظارت بر این 
که در موارد سوانح حین کار شاهد بوده ایم نه دولت و نه  

قانون کار  این از مواد  مثل بسیاری دیگرکارفرماها 
برای پیشبرد کار  و ده به این قانون ندافرمایشی ، اهمیتی 

 عمال کم خرج ترین راه را انتخاب می کنند. خود، 
و ماهیت ضدکارگری  رفرما ها کار مال اندوزی سیری ناپذی

به کرات نشان  سال گذشته  ۴۱جمهوری اسالمی در طول 
فجایع ناشی از این  تنها راه خالصی کارگران از داده که 

سرمایه داری و  نظام سرنگونی مبارزه جهت   ،نظام ظالمانه
بحران  برقراری حکومتی به رهبری طبقه کارگر می باشد.

ر حیات و کار طبقه کارگر  ب آنکرونا و عواقب مرگ آفرین 
تگی در مقابل  سان یکبار دیگر این حقیقت را با برجایر

 کارگران محروم و مبارز ایران به نمایش گذارده است.

  دیگر نشانری اسالمی با کارگران بار دولت در جمهوشیوه برخورد کارفرما ها و 

و رژیم حافظش هیچ ارزشی برای   جامعهمی دهد که نظام سرمایه داری حاکم بر 

البته در جمهوری اسالمی ظاهراً قانون کار هم وجود دارد   نیستند. حیات کارگر قائل 

بر دوش    "حفاظت فنی و بهداشت محیط کار"مسئولیت   آن   8۵که مثالً در ماده 

از مسئولین دولتی و  ترکیب آن که  "فنیشورای عالی حفاظت "و دارد رما قرار کارف

نظارت بر این مهم را بر  مسئولیت  نمایندگان کارفرمایان و کارگران تشکیل شده 

اما همانطور که در موارد سوانح حین کار شاهد بوده ایم نه دولت و نه  . عهده دارد

قانون   به اینقانون کار فرمایشی ، اهمیتی   ایناز مواد   مثل بسیاری دیگرکارفرماها 

 عمال کم خرج ترین راه را انتخاب می کنند. برای پیشبرد کار خود، و ده ندا

 با تعطیلی کارخانه مزدی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران و مخالفت معوقات 
تا پایان    ۹۵ازی ایران در استان قزوین گفتند: ما از سال فروردین ماه، تعدادی از کارگران کارخانه کنتورس ۶روز چهارشنبه 

است. همچنین   ۹۸مربوط به سال  ماه از این مطالبات  ۹ماه مطالبات مزدی عقب افتاده داریم که حدود  ۲۶حدود  ۹۸سال 
ازی ایران یک  انه کردن ویروس کرونا قصد تعطیلی دائمی این واحد تولیدی بزرگ را دارد. کارخانه کنتورس کارفرما با به
اندازد. اکثر کارگران شاغل در این واحد تولیدی  است و تعطیلی آن امنیت شغلی کارگران را به خطر می بزرگ واحد تولیدی 

آور قرار یش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان سابقه کار دارند، اکنون در شرف بازنشستگی پ سال ۲۰که حدود 
ن سوابق بازنشستگی خود پس از معرفی به بیمه بیکاری هستند. نگرانی دیگر دارند و به همین دلیل نگران مخدوش شد

ل  ی بیمه بیکاری، کارخانه را به طور کامل تعطیکارگران از این جهت است که مبادا کارفرما همزمان با آغاز دوره مقرر

 .شان را تکمیل کنندایکند و آنها نتوانند بعد از اتمام این دوره مجددا به کارخانه بازگردند و سوابق بیمه 
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 ! ت استو تشکیال چارۀ رنجبران وحدت 

 
 

 

 ۱ز صفحه ا            ... محمد سليمانيرفيق ندگي زۀ  در بار

ینه تحربه کرده بود و حزب اللهی ها را به تظاهرات معلمین و دانش آموزان به ع
، خیلی زود به  نمی گویدبانی جز زبان زور سخن م حاکم به هیچ زیمی دید که رژِ

خیلی  او با مطالعه تئوری مبارزه مسلحانه. ی بردپ استقرار یافتهماهیت رژیم تازه 
جمهوری اسالمی  بر ضرورت اعمال قهر انقالبی در پاسخ به قهر ضد انقالبی زود 

 د.پی بر اعتراضات بر حقشان سرکوب توده ها و به  ین رژیمادر شرایط یورش 
م را تنها در که نیرو های سرکوب دیکتاتوری حاک  ده بود وی بر این باور رسی

   .تر جنگ انقالبی و تشکیل ارتشی مردمی می توان در هم شکستبس
به خاطر فعالیت های انقالبی اش،  یکی از رفقایی بود که سلیمانی رفیق محمد 

به  با شروع یورش های نیرو های سرکوب جمهوری اسالمی گشت مجبور 
  زندگی مخفی در پیش ایران، و از جمله چریکهای فدایی خلق سازمانهای انقالبی 

به تهران منتقل شد. این رفقا   همراه با تعداد دیگری از رفقا ۶۰در سال  . او گیرد
 و تهرانکرج نظامی در  -قرار بود در چهارچوب فعالیتهای هسته های سیاسی 

رفیق را در  ن رژیم رفیق سلیمانی، مزدورا مدتی پس از انتقالاما، .  فعالیت نمایند
در مورد دلیل دستگیری او اینگونه   .کردندتهران و مقابل دانشگاه تهران دستگیر 

که یکی از نیرو های اطالعاتی جمهوری اسالمی بنام حسین فرج زاده گفته شده 
که سرپرستی روزنامه جمهوری اسالمی در بندر   "کبابحسین چلو "معروف به 

بیند و  اتفاقی رفیق را مقابل دانشگاه تهران میطور ه بر عهده داشت ب عباس را
ای دزد،  "در بندر عباس اطالع داشته  با فریاد  این رفیق ابقه فعالیتهایچون از س 

تگیری  ث دسباعبه حضور او جلب کرده و را مزدوران رژیم دیگر توجه  ،"ای دزد
در آن زمان  که ه اوین رفیق را به شکنجه گا ،وی می شود. پس ازدستگیری

یر شکنجه های  برده و زاسداهلل الجوردی بر آن فرمانروایی می کرد جالد 
حوزه اصلی   از آنجا کهولی پس از شکنجه های اولیه، وحشیانه قرار دادند. 

از وی را  اسالمی هوری، دژخیمان جمفعالیتهای وی در بندرعباس  قرار داشت
جنایتکاران حاکم سرانجام فرستادند.  اسعببندر "شهرک"به زندان زندان اوین 

رفیق را در حالیکه یک دستش  عینی به گفته شاهدان  ۶۰روز پنجم مرداد سال 
دستبند زده شده   ی چریکهای فدایییکی دیگر از رفقا فراغیبه دست رفیق ناصر 

به زندگی یکی دیگر از نسل ک به قلب سرخش بود به میدان تیر بردند و با شلی
 یتی دیگر بر جنایات خود افزودند.جناپایان داده و   "نگلآتشکاران ج"

 

 باد! ی گرامی و راهش پر رهرو یاد رفیق محمد سلیمان

 

 

 

 

 

 دستمزد اسفند ماه کارگران هپکو و آذرآب پرداخت نشد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سازی به کارگران  هپکو گفت: سازمان خصوصی  روز جمعه یکم فروردین ماه، یکی از کارگری
ل  ات مزدی کارگران را تسویه کند، اما در روزهای پایانی سامتعهد شده بود تا پایان سال معوق 

موکول گشت.  ۹۹ها دستمزد بهمن ماه کارگران پرداخت شد و دستمزد اسفند به سال تن
ند ماه خبر دادند. این در  همچنین کارگران شرکت آذرآب اراک از عدم پرداخت دستمزد اسف

 .عوقات را به صفر برساندحالی است که کارفرما متعهد شده بود تا آخر سال م
 

  ۹۸ساختمانی از اواخر آبان ستادکاران بیکاری کارگران و ا

 به دلیل شرایط فصلی و اکنون کرونا 
رونا بر زندگی فروردین ماه، کارگران و استادکاران ساختمانی درباره تاثیر ک ۱۲روز سه شنبه 

ار شده و اکنون که کار  به دلیل شرایط فصلی بیک ۹۸شان گفتند: ما از اواخر آبان سال 
انه بمانیم تا ویروس کرونا از بین برود؟ یا باید همراه با  باید در خساختمانی شروع شده آیا 

یین کنند؟  کرونا سرکار برویم تا بین گرسنگی خود و خانواده یا کرونا، یکی سرنوشتِ ما را تع
ها و .... نیز سوپرمارکتها، ها، مرغ فروشها، قصابکند، نانوااین خطر همه را تهدید می 

رگران ساختمانی ندارند. دولت اعالم کرد بسته حمایتی به  سبت به کاوضعیت معیشتی بهتری ن
 گیرد.میلیون نفر تعلق می ۳

شده تامین  هزار خانوار بیمه ۲۰۰جمعیت کارگران ساختمانی و فصلی تقریباً یک میلیون و 
میلیون و   ۳نفر باشند تقریبا  ۳ین خانوارها اجتماعی در کشور هستند حال اگر هر کدام از ا

شود یا خیر؟ حال که  شوند آیا بسته حمایتی شامل کارگران ساختمانی می ر می هزار نف ۶۰۰
شود یا  یدیم که توزیع می گذرد ولی هنوز ندتقریبا چند هفته از اعالم توزیع بسته حمایتی می

 .نه
 

بت به احتمال تجمع اعتراضی کارگران معدن گل گهر سیرجان نس

 شیوع کرونا در این واحد تولیدی 
فتند: در مجموعه معادن گل  فروردین ماه، کارگران معدن گل گهر سیرجان گ ۴ روز دوشنبه

ونا در این کارخانه  هزار کارگر اشتغال دارند که به علت شیوع کر ۱۹گهر سیرجان، بیش از 
ی می گویند: برخی از کارگران این  هایی در بین کارگران بوجود آمده است. کارگران منگرانی

هایشان عید به خانه  گیالن هستند که در تعطیالت و ساکن مازندران و واحد تولیدی، غیربومی 
این است که افرادی   گردند و خواسته مااند. آنها بعد از تعطیالت به محل کارخانه بازمیرفته

نه شوند و در صورت سالمت به کار  گردند، حتماً مدتی قرنطیهای بحرانی بازمیکه از استان 
است. معاون   ع کرونا این واحد معدنی در ایام عید تعطیل نشده در پی شیو  مشغول شوند.

ت و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گل گهر میگوید: تعطیلی گل گهر یک سیاست دولتی اس
ها  کارگران در اتوبوس ایم تاها را افزایش داده در اختیار مجموعه گل گهر نیست. تعداد اتوبوس

جلویش را  باطی که با سایر شهرها در حوزه کارگری داشتیم، به صورت پراکنده بنشینند. ما ارت
فروردین تمدید کردیم و ممکن است بر اساس شرایطی که   ۱۵گرفتیم و این سیاست را تا 

 .آید تصمیم جدیدی گرفته شود یش می پ
 
 

 

 

 چی کارگر معدن ۴۵جان باختن حداقل 

 ۹۸در سال در حین کار  
، مجموعاً  ۹۸ماهه نخست سال  ۶ردین ماه، در فرو  ۶به گزارش روز چهارشنبه  

ادن سراسر کشور در اثر حوادث کار جان باختند. بر  کارگر معدنچی در مع  ۱۹
کارگر معدنچی در   ۲۶نیز تعداد  ۹۸هه دوم سال ما ۶اساس این گزارش، در 

در معادن به صورت هر روزه رخ  ت دادند. حوادث سراسر ایران جان خود را از دس
درصد  ۱۷شود. حدود ای منتشر نمی ا همه این حوادث در سطح رسانه دهند اممی
صاد کشورهای جهان به مواد معدنی و صادرات مواد معدنی وابسته هستند. از  اقت
درصد ارزش صادرات غیرنفتی به   ۲۰ر صادرات در چند سال گذشته بیش از نظ

را   ۹۸تعلق داشته است. گزارش می افزاید، سال  ن و صنایع معدنیبخش معد
بار و بزرگی باید سال مرگ ارزان معدنچیان ایرانی نامید اگرچه حوادث مرگ

بود شرایط  کارگر در اثر ن ۴۵همچون حادثه معدن یورت رخ نداد اما همچنان 
نچی با  ایمنی در معادن جان باختند. هیچ نسبتی بین زندگی و معیشت یک معد

جود ندارد. آنها در کشد، و وت هنگفتی که از دل خاک بیرون میسود و ثر
 میرندشکل نیز می تری کنند و به دردناکترین شرایط کار می سخت 

 

 



 1399 فروردین، پانزدهُم 75شماره                                        4                                     ری                          ماهنامه کارگ 

 !تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است 

نفر بیکار تنها یک نفر موفق به  3از هر 

 شده است 13۹۸یافتن شغل تا پاییز 

مار ایران، اسفند ماه،  براساس اعالم مرکز آ ۲۴روز شنبه 
رسیده است که  درصد  ۱۰/۶به  ۱۳۹۸نرخ بیکاری در پاییز 

دهد.   درصد کاهش را نشان می  ۱/۲، ۱۳۹۷نسبت به پاییز 
تحلیل متغیرهای جریان بازار کار که برای اولین بار در این  
فصل توسط مرکز آمار ایران اعالم شده است، نشان  

قبل به   درصد از جمعیت بیکار پاییز سال ۲۵/۷دهد، می
ین افراد  ند که در صورتی که ااجمعیت غیرفعال پیوسته 

درصد   ۱۳/۲تقاضای شغل داشتند نرخ بیکاری به رقم 
یافت. نرخ بیکاری محاسبه شده گویای این  افزایش می 

واقعیت مهم است که تحلیل شرایط بازار کار کشور تنها  
اساس نرخ بیکاری کل و یا افزایش تعداد شاغالن، منجر  بر
  شد.  نتیجه سیاستی خواهد ه خطاهای بزرگ تحلیلی و در ب

های مجلس همچنین نشان  گزارش مرکز پژوهش 
درصد از جمعیت بیکار پاییز سال   ۳۸/۵دهد،که حدود می

واقع اند. در بیکار مانده  ۱۳۹۸قبل همچنان در پاییز سال 
نفر بیکار در پاییز  ۳توان بیان کرد از هر طور تقریبی می به

  ۱۳۹۸ا یک نفر موفق به یافتن شغل تا پاییز نهت ۱۳۹۷
های ت. با ادامه روند کنونی و بدون اتخاذ سیاست شده اس

مناسب اقتصادی در بازار کار ایران )اصالح نظام مجوزهای  
های فعال بازار کار و ...(، مجدداً  وکار، اجرای سیاستکسب

نرخ بیکاری افزایش و خالص افزایش اشتغال کاهش  

 .واهد داشتبیشتری خ

 

اعتراض مددجویان بهزیستی نسبت به  

 های بهزیستیپایین بودن مبلغ کمک
فروردین ماه، مدیر کمپین پیگیری حقوق   ۵روز سه شنبه 

افراد دارای معلولیت گفت: کمک معیشتی کرونا به  
یان بهزیستی تعلق نگرفته  است. وی می افزاید: مددجو
ر نفر معلول زاه ۵۰۰که نزدیک به یک میلیون و درحالی 

دانیم دقیقاً طبق  تحت پوشش بهزیستی قرار دارند، ما نمی
اند و به بقیه این هزار نفر مشمول شده ۴۰چه محاسباتی 

مبلغ تعلق نگرفته است. برخی از معلوالن که به  
ال داشته یا مغازه دارند، به علت شیوع  دستفروشی اشتغ

چون از   اند، این افرادکرونا شغل خود را از دست داده 
اند، نیز مشمول  بگیران بهزیستی نبودهشمول مستمری

هزار تومان کمک معیشتی نشدند. چون قرار  ۲۵۰دریافت 
 یرد.بگیران تعلق بگهزار تومان به مستمری ۲۵۰بود که  

 

وضعیت معیشتی کارگران   ۹۸در سال 

بدتر شده و هرگز بهبودی   ۹۷نسبت به سال 

 !حاصل نشد
دبیر اجرایی  عه یکم فروردین ماه، بر اساس گزارش روز جم

باره وضعیت معیشتی نهاد رژیم سازخانه کارگر قزوین در
گفت: سالی که   ۹۸کارگران شاغل و بازنشسته در سال 

ها برای کارگران بود.  ترین سالگذشت یکی از سخت 
قدرت خرید آنان حداقل به یک سوم تقلیل پیدا کرد. برخی  

همانند افزایش   ۹۸سال های اقتصادی دولت در از سیاست 
مدن تورم  طور طبیعی باعث به وجود آ نرخ بنزین و نان به 

ها  در جامعه شدند بنابراین دولت قبل از اعمال این سیاست 
هایی برای جبران و تعدیل این تورم  باید مکانیسم 

طور طبیعی در جامعه کارکرد  کرد. این تورم بهبینی میپیش 
کرده و تعدادشان را نیز  منفی داشته و فقرا را فقیرتر 

که   ۹۸ی سال افزایش داده است. متاسفانه در روزهای پایان
ایم فشار به اقشار ضعیف  انتشار ویروس کرونا را  داشته 

 .بیشتر هم شده است
 

روزنامه نگار و  3۰اخراج و بیکار شدن 

  ۹۸عکاس مطبوعات از ابتدای اسفند ماه 
فروردین   ۶به بر اساس گزارشان منتشر شده روز چهارشن

ماه اعالم شد که از ابتدای اسفند ماه تا روز چهارشنبه،  
خبرنگار و عکاس مطبوعات با خاتمه قرارداد   ۳۰حداقل 

اند. با شروع شغلی، کار خود را از دست داده و اخراج شده
سال جدید، قرارداد یک عکاس و چند خبرنگار شاغل دیگر  

بیکاران   جمع نگاران نیز بهتمدید نشد و این روزنامه 
نگاران آزاد یا  پیوستند. مدتهاست که بازار کار روزنامه 

ها به شدت کساد  التصویریالتحریری و حقنیروهای حق 
است. آنها در عین حال قادر به گرفتن معوقات مزدی خود  
نیستند و اغلب بعد از چند ماه انتظار، بازهم از پرداخت  

ایان  ای پمعوقه خبری نیست.  حتی در روزه حقوق های
 .سال نیز، مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده است

 

  کمبود کود شیمیایی در مراکز توزیع و  

 برای کشاورزان  مختلف بروز مشکالت
اسفند ماه، رئیس نظام صنفی کشاورزی   ۲۴روز شنبه 

ای  کرمان و عضو هیات رئیسه بنیاد ملی گندم، در نامه 
کمبود کود   خطاب به مدیرکل کشاورزی استان کرمان، از

های طوالنی در  شیمیایی در مراکز توزیع و ایجاد صف 
گیری کرونا انتقاد کرد. در این نامه آمده است: شرایط همه 

ن در مراکز توزیع کود با توجه به  یل کشاورزاهای طوصف 
شیوع بیماری کرونا تهدیدی جدی برای سالمت کشاورزان  

  باشد. کشاورزان حتی دسترسی به یک ماسک هم می
تواند  ندارند. با توجه به کشاورزی قراردادی، کمبود کود می

بر کیفیت و کمیت محصول گندم تاثیر بسیار زیادی  
 . بگذارد

 

درصدی به کارگران   ۴عدم پرداخت وام 

ساختمانی خوزستان و اجبار به کار کردن  

 ناوبا وجود کر
فروردین ماه، رئیس هیئت مدیره کانون  ۹روز شنبه 

خوزستان   کارگران ساختمانی استان های صنفیانجمن 
پذیر جامعه  از اقشار آسیب ی اظهار داشت: کارگران ساختمان

کنند. متاسفانه در  هستند و اغلب به صورت روزمزد کار می
این روزها به زندگی آنها آسیب جدی وارد شده و بعضا  
مجبور هستند در این بحران خطرناک برای یافتن کار به  

ارگران ساختمانی یا هر شخص دیگری با  ها بروند. کمیدان
ست. بنابراین مجبور است  سفره خالی به نان شب محتاج ا

دست از جان بشوید که شرمنده خانواده برای نان شب 
، با شروع بیماری کرونا دولت در ۹۸نشود. در اواخر سال 

درصدی برای   ۴رسانه ملی اعالم حمایت و پرداخت وام 
حقق نشده است. متاسفانه  این عزیزان کرد که هنوز م

را فلج   خت و ساز، کارگران ساختمانیوضعیت رکود سا 
کرده طوری که اگر کار روزانه یا ساعتی نباشد، شب باید  

 .هایشان با شکم گرسنه بخوابندبچه 
 

  1۵۰۰معوقات مزدی بیش از ماه  هفت

 کارگر شاغل در شهرداری بروجرد

ن شهرداری  فروردین ماه، یکی از کارگرا ۱۰روز یکشنب
ان قراردادی در سه منطقه شهرداری  بروجرد گفت: کارگر

بروجرد با نظارت شهرداری مرکز در نقاط مختلف شهر در  
مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند. تعداد کارگرانی که  

نفر است.  ۱۵۰۰اند، بیش از د خود را دریافت نکردهدستمز
شان  دی کارگران شهرداری بروجرد پیش از این معوقات مز

رسید که به مرور میزان مطالبات این  ماه می  ۱۴به 
ماه رسیده   ۷کارگران با پیگیری اعضای شورای شهر به 

 .است
 

 کارگر در ساختمانی   ۲جان باختن 

 در حین کار شبستر 
فروردین ماه، رئیس هالل احمر   ۶عصر روز چهارشنبه 

ساله اهل  ۴۳کارگر ساختمانیِ  ۲شهرستان شبستر گفت: 
ساله اهل شهر سلماس در  ۳۰شبستر و ای دیزج خلیل  روست

ات و جای گذاری لوله به علت  حین گودبرداری از مسیر قن
رعایت نشدن موارد ایمنی، به دلیل ریزش دیواره در زیر  
.  خاک مدفون شده و جان خود را از دست دادند
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 ! ه باد کمونیسمپیروز باد انقالب!   زند 

درصدِ   ۴۰آسیبِ بارانهای سیل آسا به 

 ن اهای کشاورزانِ جنوب کرمزار گندم

فروردین ماه، رئیس نظام صنفی کشاورزی  ۱۱وز دوشنبه ر
ها  زاراستان کرمان با بیان اینکه سیل بیش از همه به گندم 

شدن بیش از  خسارت وارد کرده و همچنین منجر  به تلف 
هزار راس دام عشایر کوتاه کوچ شده است، گفت: جنوب  ۳

 ای محروم است و ساکنان آن هنوز کپرنشینکرمان منطقه 
های آن  هستند. توجه الزم به این منطقه نشده و زیرساخت 

  به شدت دچار مشکل است. باید فکری برای ساکنان این 
ار منطقه کرد. در حالی سیل اخیر خسارت هنگفتی به ب

آورده که مردم در جنوب کرمان نگران تکرار سیل و 
  ۱۴های بیشتر هستند. همچنین روز پنجشنبه تخریب

چابهار اعالم   نظام صنفی کشاورزی رفروردین ماه، دبی
های خاکی در چابهار  ها و بند های اخیر سد داشت: بارندگی 

را خراب کرده و به محصوالت کشاورزی به ویژه در  
ها  بندآسیب جدی زده است. اگر سیل مناطق روستایی 

زا خواهند بود و های بهارانه آسیبترمیم نشوند بارندگی 
اورزی و محصوالت  شهای کشاهد خراب شدن زمین 

 .کشاورزان خواهیم بود
 

واکنش یک کارگر بازنشسته به سخنان  

 رئیس سازمان برنامه و بودجه
ت: فروردین ماه، یک کارگر بازنشسته گف ۱۱روز دوشنبه 

چرا عالوه بر افزایش ساالنه مستمری کارکنان کشوری و  
لحاظ شده است یک   ۱۳۹۹لشکری که در قانون بودجه 

د تومانی به صورت علیحده برای آنها  یارلمی۱۰۰۰۰مبلغ 
بگیران تامین اجتماعی  دهند ولی ما مستمریاختصاص می

به خاطر عدم تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی  
را در   ۱۳۹۸گران این باشیم که آیا همان حقوق سال باید ن

میلیارد تومان از  ۱۰۰۰۰گیریم، یا نه؟! این فروردین می 
ومی که  ؟ از مالیات یا نفت و بودجه عمتکجا آمده اس

متعلق به همه مردم و ازجمله کارگران است. همچنین روز  
فروردین ماه، عضو هیات مدیره کانون   ۱۱دوشنبه 

گوید: ین اجتماعی تهران در این رابطه می بازنشستگان تام
ها به فکر کارگران بازنشسته  دولت باید قبل از همه گروه 

سازی حقوق ها و اجرای همسانی رباشد و افزایش مستم
ها  ای مستمریآنها را در اولویت قرار دهد. باید به گونه

سته بتوانند از پس تامین  افزایش یابد که کارگران بازنش
ضروری زندگی بر بیایند و در سنین کهولت، به  های هزینه

 .نروند دنبال کارهای غیررسمی و متفرقه

ه کرونا  بمحدوده سنی نیمی از افراد مبتال 

 ت!اس لسا ۶۰قم پایین در بیمارستان 

فروردین ماه، مدیر درمان تامین اجتماعی   ۹وز شنبه ر
بیمار بستری   ۴۲۶استان قم اظهار داشت: بر اساس آمار 

شده  مبتال به ویروس کرونا در بیمارستان تامین اجتماعی  
اند. سال سن داشته  ۶۰قم بیش از نیمی از افراد کمتر از 

  ۱۵سال  ۴۰تا  ۲۱، اد تنفسی تا پایان امروز شنبهحبیماران 
  ۴۵سال به باال،  ۶۱درصد و  ۴۰سال  ۶۰تا  ۴۱درصد، 

باشد که نشان دهنده این است که افراد مبتال و درصد می
تحت درمان در این بیمارستان در محدوده میانسال و جوان 
بیشتر از سالمندان بوده است. وی در ادامه افزود: بر اساس  

درصد را زن تشکیل   ۴۰درصد مبتالیان را مرد و  ۶۰ر اآم
نس مرد  ها را جداده است که از این میزان بیشترین فوتی

 .دهددرصد تشکیل می   ۷۴با 
 

اعتراض پرستاران به استخدام شرکتی  

 روزه  ۸۹پرستاران در قالب قراردادهای 
فروردین ماه، جمعی از پرستاران معترض   ۳روز یکشنبه 

های علوم  هاست دانشگاه داشتند: مدت  مشهدی اظهار
زنند. اما در  م رسمی پرستاران سرباز می پزشکی از استخدا

ساعته حقیقتاً  ۱۰۰های بین قراردادهای کاری، استخدام 
ظلم و تبعیض در حق پرستاران است. بعد از شیوع کرونا،  

روزه را   ۸۹رکتی به صورت قرارداد استخدام پرستاران ش
ستاران  شی برای حق و حقوق اولیه پرزشاهد بودیم که ار

قائل نیست. ما در کنار بقیه پرستاران با بیماران کرونایی 
درصدی که  ۵۰سروکار داریم اما حتی همین افزایش حقوق 

ای و یا پیمانی و یا طرحی و  شامل حال تمام پرسنل تبصره 
ساعته   ۱۰۰شود، شامل حال پرستاران یا تمدید طرحی می 

 .شودنمی
 

خراسان رضوی  رستار خانه پ ان کارکن

 معترض به عدم اجرای قوانین پرستاری 
اسفند ماه، خانه پرستار خراسان رضوی    ۲۴روز شنبه 

اعالم داشت: اکثریت پرستارانی که در روزهای گذشته بر  
  ۲۰اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند، باالی 

ل سخت و  اند و اگر قانون مشاغ سال سابقه کار داشته 
ر  شد، هم اکنون زنده و در کناآور برایشان اجرا می یانز

هایشان بودند. تاوان عدم اجرای قوانین پرستاری را  خانواده 
های  گزیر باید بدهند یا پرستاران و خانواده مسئولین قانون

 آنها؟ 

با   جان باختن یک پرستار گیالنی در مبارزه 

 بحران کرونا 

اری شرق گیالن، نظام پرستاسفند ماه،  ۱۶روز جمعه 
کرد: علی شیخ مرادی که قبال سوپروایزر بیمارستان  اعالم 

امام خمینی محالت بود و این روزها در بیمارستان قائم  
کرد، در مبارزه با بحران کرونا جان خود را از  رشت کار می 

هارمین پرستار در  دست داد. بر اساس این گزارش، این چ 
جان خود را از دست  ه است که حین کار در چند روز گذشت

 .داده اند
 

اعتراض پرستاران بیمارستانی در مشهد  

 گذاری نسبت به عدم اجرای قانون تعرفه
فروردین ماه، پرستاران یک بیمارستان   ۵روز سه شنبه 

گذاری  سال گذشته که قانون تعرفه ۱۳مشهد گفتند: طی 
رح  ما این مطالبه را مط خدمات پرستاری به تصویب رسیده،

بودجه را بهانه برای عدم   ها، کمبودیم. اما هر بار بیمه اکرده 
کنند درحالیکه مشخص نیست چرا  اجرای این قانون می 

های پزشکی  بودجه به اندازه کافی برای پرداخت تعرفه
های پرستاری که ارقام کمتری است،  وجود دارد اما تعرفه 

 .شودپرداخت نمی 
 

وچستانی معلم سیستان و بل ۲جان باختن 

 ر اثر ابتال به کروناب
نفر از معلمان بازنشسته در   ۲اسفند ماه،  ۲۸روز چهارشنبه 

استان سیستان و بلوچستان بر اثر ابتال به کرونا، جان خود  
را از دست دادند. یکی از آنها، یک خانم معلم بازنشسته  

های زاهدان و یکی از دبستانزاهدانی و مدیر سابق 
ارس پسرانه شهرستان  یکی از مد دیگری، مدیر سابق 

 .هامون بوده است
 

 جان باختن یک پرستار در تهران

 ونا بر اثر کر 
اسفند ماه، نظام پرستاری تهران و خانه   ۲۰روز سه شنبه  

ای از جان باختن یک  های جداگانه پرستار طی اطالعیه 
پرستار در تهران خبر دادند. نظام پرستاری تهران نوشت: 

پرستار بیمارستان فیاض بخش  ری همکار خانم مولود جعف
پس از چند روز مبارزه با ویروس کرونا، جان خود را از  

 . دست داده است
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 ! ه آزادی ست مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن ب  نده باد ز

 تجمع اعتراضي کارگران هپکو

اسفند ماه، کارگران معترض هپکو در   ۲۱روز چهارشنبه 
تجمع خود با انتشار بیانیه ای اعالم کردند: کارگران این  

  ۳برند و به سر می  بالتکلیفیشرکت پیمانکاری صنعتی در 
اند. دولت به جای تالش برای حل  ماه است حقوق نگرفته

اندازی خط تولید، ابتدا با انتشار  مشکالت کارگران و راه 
برد و سپس با  قعی قیمت سهام هپکو را باال میاخبار غیر وا

کند. در پی باال  فروش سهام برای خود درآمدزایی می
های  پکو که اعتصاب کارخانه هگرفتن بحران تولید در 

ای برای مکرر کارگران را درپی داشت، آذرماه امسال کمیته 
رسیدگی به مشکالت این مجتمع تشکیل شد و به  

رخانه طی دو هفته به وزارت  قول داده شد کاکارگران 
افتاده  صنایع، معدن و تجارت واگذار شده، حقوق عقب

تاکنون شود، ولی اندازی کارکنان پرداخت و خط تولید راه 

 .هیچ یک از این وعده ها محقق نشده است
در بیانیه کارگران شرکت هپکو  نسبت به از دست رفتن  
تدریجی سهام بلوکی شرکت هپکو، اعتراض شده و  
همچنین در این بیانیه آمده است: با ورود ویروس کرونا 
تمامی دلسوزان به صف شدند برای مهار آن، ولی متاسفانه 

عدم نظارت برخی   رود ویروسسال از و  ۱۲بیش از 
مسئولین به شرکت هپکو و کارگرانش گذشته و نه تنها  
هیچ حرکتی در راستای از بین بردن این ویروس صورت  

به تنهایی کارگران هپکو در حال دست   نگرفته است بلکه
هستند و متاسفانه   "نفوذ"و پنجه نرم کردن با ویروس 

ست. آقایان ی داشته اتاکنون کلی تلفات مادی و معنو
در شرایطی که   -سازی مسئول در سازمان خصوصی 

های شرکت هپکو بعنوان یک صنعت مادر تخصصی بدهی
نه به بیش از  تدبیرالط و بی های غ، پیرو همین سیاست 

هزار میلیارد تومان رسیده و عمال تولیدات آن به صفر  
وق ماه مطالبات و عیدی مع ۳رسیده و کارگران آن بیش از  

با بکار گماردن  جای تالش برای رفع مشکالت، به  -دارند 
مدیران ناکارآمد در هپکو و تولید همزمان برخی اخبار  

شان در  برند و سپس خودکذب، قیمت سهم را باال می 
رویه قیمت سهم، بخشی از  راستای جلوگیری از افزایش بی 

سهام کنترلی را فروخته و وجه آن را به خزانه دولت واریز 
 کنند. می

کارکنان شرکت هپکو در این شرایط حساس از تمامی  
های نظارتی، قضایی و امنیتی انتظار دارند که با  سازمان

ار برای  هدف نظارت بر تخلفات موجود در شرکت یکب
همیشه ورود جدی و بدون مالحظه کنند و از اتالف منابع  

 .این سرمایه عظیم ملی، جلوگیری به عمل آورند

ز کارگران  تعدادی ا جان باختن

 ی شهرستان رشت در اثر ابتال بازنشسته

 به ویروس کرونا  

اسفند ماه، رئیس کانون بازنشستگان تامین   ۱۹روز دوشنبه 
اجتماعی شهرستان رشت و حومه گفت: تاکنون تعدادی از  

  ۷۰تا  ۶۰ی شهرستان رشت که بین کارگران بازنشسته 
جان خود   روس کروناسال سن داشتند، به دلیل ابتالء به وی
الیان به این ویروس را از دست داده اند. در حالی آمار مبت

رود که در تنها  در استان گیالن به صورت تصاعدی باال می
بیمارستان تامین اجتماعی شهر رشت، به زحمت یک تخت  

دام از  شود. حال در چنین شرایطی، اگر هر کخالی پیدا می 
کرونا شوند، به ویروس بازنشستگان دچار عالئم ابتالء 

وجود   مان بیماری حتی جایی برای مراجعه و تشخیص و در 
ندارد و به ناچار باید در خانه بمانند.  وی می افزاید: در  
چنین شرایطی با توجه به تعلل در تعیین حداقل دستمزد  

مبنای  ، که حداقل مستمری کارگران بازنشسته بر۹۹سال 
ین اجتماعی  ازمان تامشود، از مدیران س آن محاسبه می

دی، بن کاال یا  های نقخواهیم، که با پرداخت کمک می
تر شدن فقر در میان بازنشستگان  سبد کاال از گسترده 

 .ی سال نو، جلوگیری کننداستان گیالن، آنهم در آستانه 
 

 اعتصابات سراسری کارگران  

 و کارکنان شرکت آمازون 
بکه  مارچ، ش ۳۱فروردین ماه برابر با  ۱۲روز سه شنبه  

، از اعتصاب شمار زیادی از کارگران در  ۲۴فرانس  خبری
آمریکا خبر داد که در بین آنها کارکنان اینستاکارت و  
آمازون حضور چشمگیری دارند. اعتصاب کارگران آمازون  
به دنبال اجبار مدیران این شرکت برای حضور در محل کار  

د  مدعی هستنود اینکه مدیران آمازون رخ داده است. با وج
های این  ردن ساختمان که اقدامات الزم برای ضدعفونی ک

اند، اما کارگران آمازون از ترس کرونا  شرکت را صورت داده 

 .حاضر به حضور در محل کار خود نیستند
 

معلم شاغل و  15ن باختن بيش از جا

 بازنشسته در اثر ابتال به ویروس کرونا
لمان ن صنفی معاسفند ماه، اعضای کانو   ۲۴روز شنبه 

معلم شاغل و   ۱۵انه بیش از ایران گفتند: تا امروز متاسف
بازنشسته کشور در اثر ابتال به کرونا، جان خود را از دست  

 .اندن قم بودهاند که بیشتر آنها ساکن استاداده 

تجمع اعتراضی کارگران شرکت تولیدی  

 پومر به عدم پرداخت معوقات مزدی

ی از کارگران معترض  ه، یکند ماسفا ۲۰شنبه روز سه 
شرکت تولیدی پومر در تجمع اعتراضی کارگران گفت:  

سال اخیر کارگران بارها و بارها به نهادهای مختلف   ۲طی 
اعم از فرمانداری، اداره کار، دفتر نماینده مجلس، خانه  

اند و بخاطر مشکالت  کارگر و دفتر امام جمعه مراجعه کرده 
دی تقاضای کمک  صانای اقتی و تنگد خانوادگی و مالشدی

هیچ حمایتی از آنها صورت نگرفته   اند ولی تاکنونکرده 
است. بر اساس این گزارش تعدادی از کارگران در روزهای  

اند. این  اخیر به بهانه شیوع ویروس کرونا از کار اخراج شده 
در حالی است که بسیاری از کارگران این شرکت دارای  

ها معوقات  سال هستند و ماه  ۲۰الی  ۱۵بقه کار باالی سا

     .مزدی پرداخت نشده دارند
 

 ارکنان شرکتی بیمارستاناعتراض ک

  امام رضای آمل به وضعیت استخدامی  
کنان شرکتی معترض  فروردین ماه، کار  ۹وز شنبه ر

بیمارستان امام رضای آمل در استان مازندران گفتند: 
پیگیر وضعیت  ۹۳نفر هستیم که از سال  ۶۰حدود

ستقیم می باشیم.  استخدامی خود از پیمانی به قرارداد م 
ها و تر از قراردادی رسنل پیمانکاری بسیار پایین دستمزد  پ

الیی هاست. یک پرسنل  پیمانکار هرچند سمت بارسمی
سال سابقه کار تنها نیمی از   ۱۵تا  ۱۰داشته باشد مثال با 

  هاها و رسمی کند که قراردادیحقوقی را دریافت می
گیرند. پرسنل پیمانکاری همچنین از بسیاری از مزایای  می

و رفاهی محروم هستند. یکی دیگر از مشکالت آنها   قانونی
راده کند  نداشتن ثبات شغلی است زیرا هر لحظه کارفرما ا

 .امکان بیکاری برای آنها وجود دارد 
 

جان باختن یکی از پزشکان استان گیالن  

 بر اثر کرونا
ماه، محمدعلی ربیعی پزشک عمومی   فنداس ۱۷روز شنبه 

شهرستان شفت استان گیالن، در بیمارستان مسیح  
ان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست  دانشوری تهر

اسفند ماه، نظام پرستاری شرق   ۲۴ه داد. همچنی روز شنب
گیالن، از جان باختن ناهید نوشاد، بهیار بیمارستان  

و گفت: این بهیار  خصوصی گلسار گیالن خبر داد
   . بازنشسته در بیمارستان گلسار گیالن شاغل بوده است
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 ! کارگر زندانی آزاد باید گردد

 هزاران کارگر فصلی 

 های ساختمانی  در پی توقف فعالیت 

 به علت شیوع کرونا بیکار شدند

اسفند ماه، عضو هیات مدیره کانون سراسری   ۱۷روز شنبه 
های صنفی کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه،  من انج

های شاغل جامعه  شتر از تمام گروه اختمانی بیکارگران س
هستند. این در حالی  ها در معرض حوادث شغلی و بیماری 

ترین تجهیزات حفاظتی کار  است که کارگران با ابتدایی
کنند و از آن بدتر کارفرمایان در مواقعی مانند شیوع  می

ترین وسایل بهداشت فردی مانندِ  ا، حتی ابتداییهبیماری
ضدعفونی را در اختیار آنها   تکش، محلولماسک، دس

ترین ه گذارند. صنعت ساختمان یکی از سوددنمی
های اقتصادی کشور است و امکان ندارد کسی در  فعالیت

گذاری کند و ریالی ضرر دهد. با این وجود شاهد  آن سرمایه 
ها به کارگران ساختمانی  رین نگاهتهستیم که غیرانسانی 

اند. وی در ادامه  هم سکوت کرد دوخته شده و مسئوالن ه 
ر مقابل  گفت: زنان کارگر، به خاطر شرایط بدنی و روحی د

پذیرتر از مردان هستند،  ویروس کرونا، بسیار آسیب
درحالیکه در خانه نقش همسر و مادر را هم بر عهده دارند  

هم اداره کنند. از این رو از  و باید یک تنه خانه را 
ی مرخصی، جازه رای آنها اخواهیم که بکارفرمایان می

 . صادر کنند
 

کارگر شرکت آتیال ارتوپد در   ۵۰اخراج 

 پی تعطیلی خط تولید این شرکت

 در سنندج  
اسفند ماه، کارگران   ۲۸بر اساس گزارش روز چهارشنبه 

شرکت دانش بنیان آتیال ارتوپد واقع در شهرستان سنندج،  
گر هم  کارگر دی ۶۰کارگر اخراج شدند و حدود  ۵۰گفتند: 

به دلیل   غول به کار هستند ر بخش اداری شرکت مشدکه 
تشدید مشکالت مالی شرکت، احتمال اخراجشان وجود  
دارد. مدیرعامل شرکت آتیال ارتوپد درباره دالیل تعطیل  
شدن خط تولید این شرکت گفت: شرکت دانش بنیان آتیال  

ای  ارتوپد در چند سال اخیر با مشکالت تحمیلی عدیده
ترین آنها عدم پرداخت مطالبات شرکت  وده که مهم روبرو ب

های علوم پزشکی )مربوط به موارد خرید  توسط دانشگاه 
ی محصوالت تولیدی و  ای(، عدم خرید عمده تک نسخه 
های اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی  کارشکنی

سازمان غذا و دارو در مسیر فروش و عدم خرید اقالم  

رز بانکی است. برخی از  آنهم با ا وارداتی قبلی شرکت،
ی نه چندان دور به  یکار شده اند در گذشته کارگرانی که ب

های اجتماعی شده بودند اما در این  خاطر فقر درگیر آسیب

 .مدت چتری باالی سر خود داشتند
 

اعتراض جمعی از پرستاران کشور به  

 تبعیض در دستورات معاونت پرستاری
پرستاران کشور،   ز ه، جمعی ا اسفند ما ۲۷روز سه شنبه 

اً وزیر بهداشت و درمان کشور، سعید نمکی طی  ند: اخیرگفت
های علوم پزشکی کشور با عنوان  ای به دانشگاه  بخشنامه 

، امتیازاتی را  "داران خطوط مقدم مبارزه با کروناطالیه"
برای گروه پزشکی در نظر گرفته است. در دستورالعمل  

مت پزشکان و  ن قانون خدوزیر بهداشت برای مشموال
دی همچون، احتساب امتیاز در توزیع  پیراپزشکان موار

تمرکز، احتساب اولویت در توزیع غیرمتمرکز، امکان تغییر  
محل خدمت طرح پس از بازه زمانی شش ماهه، موافقت با  

بحران برای  هآوران حاضر در منطقکسر خدمت پیام 
یل  دانشجویان، کاهش کسر خدمت پس از پایان تحص 

ت. عالوه بر این  نشجویان در نظر گرفته شده اس برای دا
مورد امتیاز دیگر که شامل فضای مناسب   ۸موارد به 

ها اختصاص داده شده  استراحت و تسریع در پرداخت کارانه 
گویند: چرا درحالیکه جامعه پرستاری به  است. پرستاران می 

به  وضوح در خطر قرار دارد و تاکنون تعدادی از پرستاران 
اند، چنین  دست داده الء به کرونا جان خود را از علت ابت

 گیرد؟ آمیزی صورت می برخوردهای تبعیض 
 

ماه معوقات مزدی و بیمه ای کارگران   ۴

 کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز
اسفند ماه، کارگران شاغل در کارخانه   ۲۱روز چهارشنبه 

ماه سال   قند اهواز گفتند: این واحد قبل از تعطیلی در تیر
کارگر رسمی و قراردادی شاغل داشت که   ۴۰۰، حدود ۸۷

کارگر قراردادی همزمان با تعطیل کارخانه   ۱۳۰حدود 
بیکار شده و مابقی که رسمی بودند طی چند سال گذشته  

اند. مالکان اصلی که دو بانک ملی  بازنشسته و بازخرید شده 
همراه به  سال است کارخانه را  ۱۲و ملت هستند، بیش از 

مانده فقط  کارگر باقی ۱۶اکنون انش رها کرده و هم رگکار
شوند. آنها افزودند: کارگران این کارخانه  حضور و غیاب می 

ماه مزد معوقه نیز به همراه عیدی پایان سال طلبکارند،  ۴
حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است، 

 .های درمانی کارگران فاقد اعتبار استهمچنین دفترچه 
 

ل خدماتی  درگذشت دو تن از پرسن

 بیمارستان گلسار رشت بر اثر کرونا 
نظام  اسفند ماه، رئیس هیئت مدیره ۱۹روز دوشنبه  

پرستاری رشت، گفت: آقایان آل حسینی و ذهتاب از  
پرسنل واحد خدمات بیمارستان گلسار طی مبارزه با بحران  

 .کرونا، جان خود را از دست دادند

نفر از کارگران بخش   1۰۰تجمع اعتراضی 

 خدمات متروی تهران 

اسفند ماه، یکی از کارگران معترض بخش   ۱۷روز شنبه 
که خواهان حقوق معوقه خود و  خدمات متروی تهران 

گویند که این  نش بود، گفت: مسئوالن به ما میهمکارا
شود و به اداره متروی تهران موضوع به ما مربوط نمی 

به اداره مترو واقع در زیر پل  مراجعه کنید. پس از مراجعه 
کالج تهران، نه تنها کسی پاسخگو نبود بلکه ما را حتی به  

  مات به ما زد این بود حرفی که انتظاداخل راه ندادند. تنها 
که با اداره مالی تماس بگیرید. بعد از تماس بنده با این  
اداره عنوان شد که شما از فروردین ماه اخراج هستید. یکی 

رگران معترض در ادامه گفت: بخشی از حقوق ما  دیگر ازکا 
های  دهند و مابقی را به ماه ماه یک بار می  ۳تا  ۲را هر 

ه خاطر گویند، بکنند.  بعضی جاها میه میدیگر حوال
ها در زمان کرونا باید پاداش بدهند. اما ما  نظافت واگن

پاداش نخواستیم و لطف کنند حقوق و سنوات ما را  
 .پرداخت کنند

 

مخابرات  تجمع اعتراضی کارگران 

 روستایی سراسر کشور 
اسفند ماه، جمعی از   ۲۱بنا به گزارشی به تاریخ چهارشنبه 

رگران مخابرات روستایی از سراسر کشور با رفتن به  کا
تهران و برپایی تجمع نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای  
معوقه خود اعتراض کردند. معترضان می گویند عالوه بر  

و پاداش پایان سال،   رداخت دستمزدهای معوقه عدم پ
تاکنون لوازم بهداشتی و تجهیزات پیشگیری از کرونا در  

رار داده نشده است در حالی که با توجه به  اختیار آنها ق
تناسب شغلی که دارند، بیشتر با مردمان روستا در ارتباط  

 .تواند زمینه ابتال به کرونا را فراهم کندهستند که می 
 

زنجان و  راضی کارکنان مخابرات اعت تجمع 

 آذربایجان شرقی به معوقات مزدی خود
نان مخابرات  اسفند ماه، جمعی از کارک ۲۰روز سه شنبه 

استان زنجان در اعتراض به پرداخت نشدن عیدی و 
در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات این شهر مطالباتشان 

دست به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس این گزارش  
مزمان کارکنان مخابرات شهر تبریز نیز در اعتراض به  ه

ل ساختمان  عدم رسیدگی به مطالبات مشابه در مقاب

     .ات استان آذربایجان شرقی تجمع کردندمرکزی مخابر
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 ! رابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زندستمزد ب

کشاورزی  آبه مزارع اگر مشکل حق

روز دیگر   1۰هیرمند حل نشود تا 

 ! محصوالت می سوزند

زان شهرستان  اسفند ماه، نماینده کشاور ۲۴روز شنبه 
کشاورزان این منطقه عمدتاً گندم و جو هیرمند، گفت: 

اچه هامون، آبه دریاند که به علت عدم تخصیص حق کاشته 
  آید ما را دچار مشکل کرده است. آبی که از افغانستان می 

عمده مشکالت ما به علت عدم مدیریت درست آب است و  
ان  آبه نیز به همین دلیل است. ما کشاورزتخصیص حق 

کنیم و اگر محصوالتمان از بین  تمام طول سال را کار می
وی  دگی کنیم. برود، یک سال در فقر و تنگدستی باید زن

روز   ۱۰در ادامه می افزاید: در صورتی که کشاورزان تا 
های  آبه الزم دسترسی پیدا کنند و زمین انند به حق دیگر نتو

 .شودکشاورزی آبیاری نشود، محصوالتشان خراب می 
 

پرستاران بیمارستان های مشهد تحت فشار  

 کاری باالیی قرار دارند 
ت رئیسه نظام  اسفند ماه، یکی از اعضاء هیئ ۱۷روز شنبه 

پرستاری مشهد گفت: متاسفانه پرستاران در برخی از  
ود امکانات حفاظتی کامل از جمله گان،  ها با کمببیمارستان 

ه های ضدعفونی کنند، دستکش، محلول N ۹۵ماسک 
اند و ن کرونا غافلگیر شده مواجه هستند. پرستاران با بحرا

ت های  های تنظیمی با شیفمجبور هستند تا همان برنامه 
ساعته به کار بپردازند. همین امر موجب شده تا   ۱۸و  ۱۲

فرسوده شوند. متاسفانه بعد از شیوع  ها خسته و خیلی از آن 
ن مجبور به  کرونا نیز با همان برنامه کاری قبلی پرستارا

گذرد  حال هر مدتی که می ها هستند، با این پرکردن شیفت
مچنین روز کند. هستاران را تهدید میخطر همچنان پر

اسفند ماه، حسن ارباب، یکی از نیروهای   ۲۸چهارشنبه 
اثر کرونا جان خود را از دست داد.  کادر پزشکی مشهد، بر 

مدادی  سال داشت و در بخش اورژانس بیمارستان ا  ۵۵وی 
 .کردمشهد فعالیت می 

 

از  به کارگران هیچ نوع پاداش ریالی بعد 

 خاتمه فعالیت در کارگاه تعلق نمی گیرد 
اسفند ماه، دیوان عدالت با  ۲۷به گزارش روز سه شنبه 

الحساب ندانستن حق سنواتی که کارگران قرارداد  علی
موقت )با قرارداد کمتر از یک سال( معموالً پایان هر سال  

گیرند، مقرر کرده که به این کارگران هیچ  ها می کارگاه  در

لق  ریالی بعد از خاتمه فعالیت در کارگاه تع نوع پاداش
نگیرد، حتی اگر این کارگران، پنج سال، ده سال یا حتی  
بیشتر در یک کارگاه ثابت کار کنند! بر اساس این گزارش،  

ئم  علیرغم اینکه در قانون کار، اصل بر »قراردادهای دا
هاست که پارادایم مسلط در بازار کار ایران، کار« است، دهه 

شغلی، چند  ردادهای موقت است. اگر ابتدا قراردادهای قرا
شمسی، طول   ۸۰ساله یا نهایتاً یک ساله بودند، بعد از دهه 

قراردادهای کار، آب رفت و امروز شاهد قراردادهای موقت  
مضا )فاقد  شش ماهه، سه ماهه، یک ماهه و حتی سفید ا

  ی زمان اتمام کار( هستیم. در طول زمان، با کاستن مولفه
به دنبال   ۷۰دهه از کیفیت و امنیت قراردادهای کار که در 

دیوان عدالت، با سرعت هرچه بیشتر در   ۱۷۹صدور دادنامه 
دستور کار قرار گرفت، سطح ثبات شغلی و برخورداری از  

تالش  مزایای مزدی کاهش یافت. حال به موازات 
هیات عمومی دیوان   ۱۷۹کارگران برای ابطال دادنامه 

های جدیدی توسط نمایندگان بورژوازی و  ش عدالت، تال
صاحبات تفکرات نئولیبرالی کلید خورده است که هدف  

ی حقوق قانونی سازی کارگران از تتمهاصلی آن، محروم
های این اقدامات، تالش  است؛ یکی از متاخرترین نمونه 

 .وش نمودن حق سنوات کارگران استبرای مخد
 

رگران  عدم پرداخت معوقات مزدیِ کا

 پیمانکاری شرکت رامپکو در ایالم 
اسفند ماه، جمعی از کارگران شرکت رامپکو   ۱۷به روز شن

در ایالم، نسبت به  عدم پرداخت مطالبات مزدی خود  
کارگر هستیم که در   ۱۹۰اعتراض کردند و گفتند: حدود 

الحساب  دستمزد ما فقط به صورت علی یک سال گذشته، 
ماه معوقات مزدی پرداخت   پرداخت شده و اکنون چندین

عدم پرداخت دستمزد، به کارمان ادامه  نشده داریم. با وجود 
ایم نه مطالبات مزدی ما را  دادیم اما اکنون نه عیدی گرفته 

اند. قراردادهای ما موقت و چند ماهه است. پرداخت کرده 
ی داریم و نه دستمزدمان به موقع پرداخت  نه امنیت شغل

های ما نیز به  نیم که نکند حق بیمهشود. در ضمن نگرامی
 . به حساب تامین اجتماعی واریز نشده باشدصورت مرتب 

 

تجمع اعتراضی رانندگان سرویس مدارس  

 تهران مقابل ساختمان آموزش و پرورش  
ر تجمع  اسفند ماه، یکی از رانندگان معترض د ۱۷روز شنبه 

ا آموزش و پرورش شروع گفت: از مهر ماه کار خود را ب
ا مدیران کردیم امکردیم و آخر هر ماه حقوق را دریافت می

گویند چون در اسفند ماه مدارس به دلیل شیوع  مدارس می 
ویروس کرونا تعطیل بود و اقدام به جابجایی دانش آموزان  

پیش از این   کنید.دستمزد این ماه را دریافت نمی  نکردید،
دگی هوا تعطیل بودیم اما  نیز به دالیلی همچون آلو

مدارس   کردیم. رانندگان سرویسحقوقمان را دریافت می 
جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و عدم پرداخت حقوق در  

ها را با مشکالت  ماه پایانی سال و نزدیک به ایام عید آن

 .کندمی  متعدد مواجه 

ی ایذه در  تجمع کارگران پاکبان شهردار 

 داخت معوقات مزدیاعتراض به عدم پر
اسفند ماه، کارگران معترض شهرداری با   ۲۱روز چهارشنبه 

تجمع مقابل ساختمان فرمانداری ایذه و در دست   برپایی
داشتن پالکاردهایی اعالم کردند: در حالی که ویروس 

باشد و پاکبان در   کرونا به سرعت در حال شیوع می
بیماری می باشد عالوه بر اینکه از   معرض ابتال به این

یچ امکانات پیشگیری برخوردار نیستند، شهرداری از  ه
تمزد معوقه آنها نیز خودداری می  پرداخت چندین ماه دس

 .ورزد
 

کرونا موجب افزایش شکاف طبقاتی در  

 شودتمام جهان می 
اسفند ماه، صندوق بین المللی   ۲۲ه گزارش روز پنجشنبه ب

با توجه به سهم باالی چین در اقتصاد   پول اعالم کرد،
های اقتصادی در این کشور بر کل  طیلی فعالیت جهان، تع

باری داشته است. در این کشور، میزان  جهان آثار زیان 
تولید کاال و خدمات در ماه فوریه به شدت کاهش یافت.  

خدمات، آسیب بیشتری از تولید کاالهای صنعتی  بخش 
زایش فاصله طبقاتی و اجتماعی  دید. همین مسئله، باعث اف

د اقتصاد را به  تواناست. همچنین، بحران سالمت فعلی، می
های بسیار  به همین خاطر سیاست  سراشیبی سقوط بکشاند.

گیری ضروری برای حمایت از اقتصاد در شرایط همه 
بط شبکه اقتصادی و مالی بین  ویروس، حفظ روا

 دهندگان و وکارها و کارگران، تسهیالت کسب
کنندگان نهایی کنندگان و مصرفگیران، عرضه تسهیالت

ار مهم است. هدف اصلی، جلوگیری از  در این شرایط بسی
وکارها در بحران موقتی است.  یب دائمی مردم و کسب آس

ال شده  این بحران، باعث آسیب جدی به زنجیره عرضه کا
توان متوجه این  ونقل، میاست. از طریق شاخص حمل 

ونقل به شدت کاهش یافته  های حمل نهمسئله شد. هزی

 .وده استاست که ناشی از کاهش شدید تجارت ب
 

ر تاکید بر لزوم  بیانیه اتحاد بازنشستگان د

 ارائه خدمات درمانی رایگان

 به کم درآمدها  
اسفند ماه، اتحاد بازنشستگان با صدور   ۲۴روز شنبه 

اند که  ای، اظهار داشتند: مردم محروم به جایی رسیده بیانیه
ا ندارند. در  ای و بهداشتی خود رتوان تامین نیازهای تغذیه 

انند ماسک و  توشرایط فعلی بسیاری از بازنشستگان نمی
دستکش تهیه کنند. این حق ما بازنشستگان است که  
خوب بخوریم، خوب بپوشیم و از بهداشت و سالمت کامل  

وارد  برخوردار باشیم. شرایط قرنطینه و در خانه ماندن از م
است   الزم و ضروری برای مقابله با ویروس کشنده کرونا
لزومات  اما وظایف دولت نیز تامین رایگان و توزیع وسیع م

معیشتی، پرداخت بیمه بیکاری به کلیه بیکاران   -بهداشتی

       .و مرخصی با حقوق به شاغالن است
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 ! اح و دسته نابود باید گردداسالمی با هر جن جمهوری 

ران هپکو نسبت به عدم تهیه  اعتراض کارگ

 توسط کارفرما  کرونا وسایل پیشگیرانه

اسفند ماه، در روز های   ۲۹بر اساس گزارش روز پنجشنبه 
ری از گذشته شرکت های هپکو و آذرآب جهت جلوگی

شیوع بیماری کرونا و حفظ سالمتی پرسنل بـه پیشنهاد  
کمیته پیشگیری از شیوع کرونا و بر اساس موافقت  

اسفند تا پایان سال موقتا   ۲۵دیریت، از روز یکشنبه م
مطالبات معوقه به  ها بدون پرداخت ل و کارگران آن تعطی

خانه فرستاده شدند. کارگران هپکو پس از شیوع کرونا در  
ان نسبت به عدم تهیه وسایل پیشگیرانه توسط کارفرما  ایر

 .در محیط کار، اعتراض کرده بودند

 

وات و  درصد کارگران عیدی  سن ۴۰تا  3۰

 پاداش پایان خدمت نگرفته اند
ازرس  ، اخیرا  باسفند ماه  ۲۷بر اساس گزارش روز سه شنبه 

مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: به دلیل 
تا   ۳۰دی پیش آمده با بیماری کرونا، حدود شرایط اقتصا

درصد کارگران بدون دریافت عیدی، سنوات و پاداش   ۴۰
روند. در حال حاضر بخش  ار می پایان خدمت به استقبال به

ای از کارگران بدون ماسک و دستکش مشغول  عمده 
عالیت هستند و از آنجا که نگران موقعیت شغلی خود  ف

کنند. ه این بیماری فعالیت میهستند با ریسک خطر ابتال ب
کارفرمایان قادر به پرداخت عیدی و سنوات و پاداش پایان  

ی از کارگران عیدی و  سال کارگران نیستند، تعداد زیاد
اند و سنوات و پاداش پایان سال خود را دریافت نکرده 

فا با حقوق اسفند ماه باید روزگار خود را سپری کنند. صر
ها را پوشش  درصد هزینه ۳۵نها حقوق یک ماه کارگران ت

هزار   ۲۰۰دهد، حتی اگر در بهترین حالت دو میلیون و می
ج میلیون تومانی فاصله  تومان دریافت کنند، با خط فقر پن

 .زیادی برای تامین امرار معاش خود دارند 

 

فوالد  کارگران شرکت احضار یکی از  

 ایران در پی شکایت کارفرما به دادستانی
اسفند ماه، کارگران گروه ملی فوالد ایران  ۲۲روز پنجشنبه 

گفتند: کارفرمای گروه ملی فوالد ایران، چندی پیش  
ران این واحد تولیدی ای علیه یکی از کارگنامه شکایت

تنظیم کرد که  خطاب به دادستان انقالب شهرستان اهواز 
مستندات آن در اختیار رسانه ها قرار گرفت. احضار کارگر  

د ایران توسط دادستانی انقالب اهواز بر  گروه ملی فوال
 .است نامه کارفرما صورت گرفتهاساس این شکایت

سنگ همکار  اعتراض کارگران معدن زغال

 های بهداشتیکرمان به عدم توزیع بسته 
سنگ  اسفند ماه، کارگران معدن زغال ۲۰روز سه شنبه 

  ۲یوع کرونا، م کارفرما بعد از شکرمان گفتند: اقدا همکار
ساعت کاستن از ساعات کاری کارگران بوده است.  

شوند شیفت تقسیم می ۲کارگران واحد معدنی همکار، به 
معمول و به صورت میانگین یک روز در میان   که به طور 

حال بعد از  کردند. با این طور پیوسته کار می ساعت به  ۱۶
ساعت کاهش   ۱۴ن به ساعات کاری کارگرا شیوع کرونا

گویند: اوضاع بهداشتی مجموعه  ارگران می یافته است. ک
کارگر   ۷۸۰چندان خوب نیست. این واحد معدنی حدود 

ها بین  دارد. اگر حتی یک نفر به کرونا مبتال شود، تماس 
کارگران آنقدر زیاد است که احتمال انتقال آن افزایش  

 .یابدمی
 

وج به عدم  اعتراض کارگران شهرداری یاس

 عوقات مزدیپرداخت م
اسفند ماه، جمعی از کارگران شهرداری   ۲۰سه شنبه روز 

یاسوج در اعتراض به نبود امکانات پیشگیری از کرونا و  
عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتراض  
زدند. کارگران معترض می گویند: علیرغم اینکه ویروس  

مین  د ولی آنها برای تاکرونا به شدت در حال شیوع می باش 
ی و همچنین ترس از اخراج مجبورند کار  دگهزینه های زن

ماه دستمزد معوقه   ۳د. این در حالی است که دارای نکن

 .باشندمی
 

په خواستار افزایش  نیشکر هفت تکارگران 

 ۹۹حداقل دستمزد سال 
اسفند ماه، کارگران مجتمع کشت و   ۲۸روز چهارشنبه 

ا  صنعت نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای اظهار داشتند: م
کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عمیقاً با تعیین  

ای و مزد توافقی مخالف بوده و معتقدیم با  دستمزد منطقه 
توازن عرضه و تقاضا در بازار اشتغال این امر   توجه به عدم 
کشی از کارگران  ء استفاده کارفرمایان و بهرهمنجر به سو

ستمزد  خواهد شد و الزمه این موضوع را پذیرش حداقل د
دانیم. هر چند ترکیب شورای عالی  از سوی کارفرمایان می 

دانیم چراکه در یک ضلع این مثلث  کار را منصفانه نمی
عنوان بزرگترین کارفرما با ابزار قدرت قرار گرفته  دولت به 

های کارفرمایی لع دیگر این مثلث نمایندگان تشکل و در ض
و نمایندگان  اند و در مقابل این دبا ابزار ثروت نشسته

کارگران بدون هیچگونه ابزاری قرار دارند. لذا اعالم  
داریم که خواسته ما تعیین حداقل دستمزد بر اساس  می

قانون کار و نرخ سبد معیشت سال جاری   ۴۱ماده  موضوع
کمیته دستمزد شورای عالی کار مورد توافق هر   بوده که در 

وجه به  سه گروه قرار گرفته است. هرگونه تصمیم بدون ت

 .دانیماین موارد را ناعادالنه می 
 

تجدید قراردادهای کار منوط به تایید  

 شوداه هم می مدیر حراست کارگ
اسفند ماه، کارگران شرکت کشت و صنعت  ۲۶روز دوشنبه 
تپه اظهار داشتند: بر اساس درخواست مدیر  نیشکر هفت

اسفند   ۲۴حراست و حفاظت این مجموعه، از تاریخ شنبه 
ال جاری، تمدید قرارداد کارگران عالوه بر نیاز به  ماه س

دیر حراست تایید سرپرست مستقیم کارگاه، منوط به تایید م
تواند هر کارگری  . در نهایت حراست میشودکارگاه هم می

دهد، کنار بگذارد. این تصمیم،  را که مناسب تشخیص نمی 
به ویژه امنیت شغلی کارگرانی را که در اعتراضات  

اندازد.  آمیز صنفی شرکت داشتند، به خطر می مسالمت
با   بندی، ۹ی کارگران افزودند: طبق بند اولِ توافقنامه 

ای استان شوش، یعنی بندی که  هیرعامل شرکت و مقام مد
کند، تمدید شدن یا امنیت شغلی کارگران را تضمین می 

  "کمیته انضباطی"نشدن قرارداد کارگران باید به تایید 
بینیم که بند اول این توافقنامه به  ما حاال می شرکت برسد. ا

 . راحتی نقض شده است
 

زهم بدون نتیجه  عالی کار باجلسه شورای 

 خاتمه یافت
اسفند ماه،   ۲۹روز پنجشنبه مطابق گزارشات منتشره، 

در  توافق بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران 
 حمایتهایو قلچماقی کارفرمایان و  مقاومت شرایط

تشیان بدون فتیله نمایندگان به اصطالح  ا و آدولتیان از آنه
براساس این گزارش  کارگری بار دیگر به نتیجه ای نرسید. 

های های مقابل، قادر به تامین خواسته پیشنهادات طرف
ان نبوده است. بنابراین تعیین تکلیف دستمزد سال  کارگر

بعد در جلسه بعدی که در سال آینده برگزار خواهد شد،  

 .گرفتصورت خواهد 
 

قزوین  عتراض کارگران شهرداری الوند ا

 حقوقعدم پرداخت به 
اسفند ماه، تعدادی از کارگران شهرداری   ۱۷روز یکشنبه 

  ۴تا  ۲الوند در استان قزوین گفتند: بابت مطالبات مزدی 
ماه طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین سال نو  

ود را  خواهیم تا بدهی خهایمان از کارفرما می خانواده 
  ۳۰۰داری الوند نزدیک به پرداخت کند. هم اکنون در شهر

ی سبز به صورت قراردادی و  کارگر خدماتی و فضا
پیمانکاری مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران  

های خود هستند. کارگران می  تامین نیازهای خانواده 
گویند: بخش دیگری از مشکالت ما به غیر واقعی بودن  

ماعی  لی ثبت شده در لیست بیمه تامین اجتاحکام شغ

 .گرددبرمی
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 ! خلق به رهبری طبقۀ کارگر برقرار باد جمهوری دمکراتیک 

و تحلیل   برای آشنایی با دیدگاه ها

چریکهای فدائی خلق ایران از  های 

 های زیردیدن کنید:  سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 

 با نشانی زیر مکاتبه نمائید:  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 بهآن هم 

که آسيب هنگامي که شخص ضارب از پيش بداند مي ناميم؛ و 

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

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

س   م مرگي زودرنها به طور حتم به دار مي دهد که آقراوضعي 

اعمال   مرگي به همان اندازه ناشي ازطبيعي مي افتند،  غيرو 

ضرب شمشير، وقتي   گلوله و یا بهخشونت که مرگ در اثر شليک 

و  حيات محروم ساخته جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم 

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

مجبور مي سازد  نون وب قارا به زور چن نيستند، وقتي آنها کرد

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

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

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

ین قرار نگاه مي دارد، امربوطه را بر ایطین، شربا وجود ا و

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

ند  يچ کس نمي تواقتلي پنهاني و خائفانه، قتلي که هیک فرد؛ 

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

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

  ه عمل آن، تعرض ب نظر مي آید چرا که دررگي طبيعي به م

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

 " است  قتل عمد محرز حال در اینجا ارتکاب به
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