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 سرسخن: 
مالحظاتی در باره حداقل  

 1400سال  دستمزد
امسال ماه  اسفند  در  است  قرار  سال  هر  روال   به 

کار"(1399) عالی  حداقل    "شورای  اسالمی  جمهوری 
را تعیین کند. از آنجا که    1400دستمزد کارگران برای سال 

تغییری حداقل    ،هر  میزان  در  کوچک  چه  و  بزرگ  چه 
ک  می    ،ارگراندستمزد  مربوط  آنها  زندگی  و  سرنوشت  به 

توجه کارگران را به خود  همواره    بطور طبیعی  این امر  ،شود
دیکتاتوری   سلطه  دلیل  به  متاسفانه  اما  کند.  می  جلب 

و   شدید،عریان  سانسور  و    اعمال  های  مواضع  نظر  اظهار 
موردکارگران   این  آالمشان  و   در  و  ها    دردها  رورنامه  در 

نمی شون ها  منتشر  روزنامه  این  در  آنچه  و  به چشم می  د 
ها    خورد   نظر  مواضع  اظهار  ضد  و  نهادهای  مسئولین 

همچون   اسالمی  جمهوری  کارگر"کارگری  و    "خانه 
کار" اسالمی  شوراهای  عالی  کار    "کانون  های  محیط  در 

نهاد  باشد.  نهاد  می  مزبور،  ساهای  رژیم  ای  های  خته 
سرکوهستند   ماشین  از  بخشی  مثابه  به  جمهوری    بکه 

اسالمی در عمل نقششان جلوگیری از شکل گیری تشکل  
میان   در  توهم  این  پراکندن  و  کارگری  مستقل  های 

که   باشد  می  جنایت گویا  کارگران  و  جهل  جمهوری  در 
شود.   می  شنیده  هم  کارگران  صدای  آن  نقش  اسالمی 

نیز عا"در    مسئولین  کارشورای  دستگاه  کمک    "لی  به 
به دروغ چنین جلوه    ا بتوانندتا آنه  می باشدتبلیغاتی رژیم  

که  نده می  گویا  د  نمایندگی  شورا  این  در  هم  کارگران 
وظیفه ای که آنها در این زمینه به عهده گرفته اند   شوند.

است به    که  این  اشاره  زندگی  با  شرایط  از  هایی  گوشه 
قبال  کارگران و ارائه آمار هایی که خود نهاد های رژیم هم  

ن  منتشر اند  کهکرده  دهند  دستمزد    شان  حداقل  باید  چرا 
کار قانون  ماده  فالن  مبنای  بر  درصد    ،کارگران  فالن 

عمل   در  تا  یابد  کارگران  افزایش  نزدیکی دستمزد  به  تازه 
برسد. فقر  مبنا    خط  این  کار"بر  عالی  ساله    "شورای  هر 

چندر غازی به حداقل دستمزد کارگران اضافه می کند و به  
نامبر مسئولین  داننداصطالح  می  بهتر  خود  که    که   ده 

  2صفحه        منافع کارفرمایان  بر اساس "شورای عالی کار

سوخت بران بلوچ توسط مزدوران   قتل عام

 نظامی رژیم نیروهای 

دوشنبه   به    4روز  نسبت  مردمی  اعتراضات  ماه،  اسفند 
نیروهای   توسط  سوختبران  از  گروهی  تردد  مسیر  انسداد 

تیرانداز به  منجر  به  مرزبانی  پاسداران  سپاه  نیروهای  ی 
گردید.   بران معترض به بسته شدن مرزرانندگان و سوخت

تعدادی از سوخت  شدن  و مجروح  به کشته  این تیراندازی  
از کشته شدگان  تن    10تکم  دسبران منجر شد که هویت  

به دنبال این حادثه اعتراضات  تا کنون روشن گردیده است.  
سیستگسترده استان  شهرهای  در  از  ای  بلوچستان  و  ان 

ایران جکیگور،  سراوان،  سوران،  سرجنگل،  و  جمله  شهر 
  نیز تعدادی از زاهدان به وقع پیوست که در این اعتراضات  

 .کشته شدند اهالی

اسفندماه، معترضان    ۵  روز سه شنبه ادث  به دنبال این حو 
بلوچستان، فرمانداری   و  به کشتار روز دوشنبه در سیستان 

آتش   به  را  اعتراضات   .کشیدندسراوان  این  ادامه  روز    در 
باختن    ۶چهارشنبه   جان  از  محلی  منابع  برخی  ماه،  اسفند 

دستکم دو شهروند از جمله یک نوجوان در روستای شورو 
روز همچنین  روهای نظامی خبر دادند.  زاهدان به دست نی

به    ۷پنجشنبه   معترض  مردم  سپاه،  نیروهای  ماه،  اسفند 
شهرس در  بران  سوخت  جنوب"تانکشتار  به    "رودبار  را 

گلوله بستند. براثر این حمله جنایتکارانه شماری از زنان و  
  9شب شنبه  در ادامه این مبارزات    .کودکان مجروح شدند
ع در اسدآباد ایرانشهر در بلوچستان،  اسفند ماه، جوانان شجا

سوخت   کشتار  به  نسبت  خود  خشم  و  اعتراض  تداوم  در 
ر خیابانهای این شهر اقدام به  بران توسط سپاه پاسداران، د

تهدید  گزارش،  این  اساس  بر  کردند.   بندان  راه 
علی رژیم  امنیتی  و   قضایی  معترض،  دستگاههای  مردم  ه 

 .کرده استشعله های خشم آنها را فروزانتر  

   ، رفيق شهيد  ندگي ر بارۀ زد

 محمد جواد عرفانيان  

از    عرفانیان  جواد  محمد  رفیق  خلق  فدایی  ه  جملچریک 
که بود  خلق  فدایی  چریکهای  هوادار  در    کارگران  فعاالنه 

سال   او    ۵۶-۵۷انقالب  داشت.  زندگی  شرکت  جریان  در 
سرمایه  کارگری خود استثمار، حق کشی ها و ظلم و ستم  

ب  را  بود داران  لمس کرده  و گوشت خود  پوست  و همین    ا 
علیه نظم ظالمانه سرمایه داری در وی را  کینه برحقی    ،امر

بی حد  مشاهده ظلم و ستم  بر این زمینه و  ده بود.  شکل دا 
جامعه درک    در  جهت  جواد  محمد  رفیق  که  شد  سبب 

در نیمه دوم   چرایی این اوضاع و احوال به مطالعه بپردازد.
جامعه تحت سلطه ما می رفت تا رژیم وابسته که    ۵0دهه  

کم   و کم  بیندازد  تاریخ  دان  زباله  به  را  شاه  امپریالیسم  به 
ابعاد وسیع تری به مخالفت با دیکتاتوری حاکم بر    مردم در

می خاستند فضای جامعه در حال تغییر و امکان دسترسی  
آثار  آن  سمارکسی  به  که  همانطور  یا  میشد  تی  گفته  زمان 

بود.    "ممنوعه"کتابهای   شده  نیز بیشتر  کارگر  رفیق  این 
می کرد و از این  مطالعه  مشتاقانه کتابهای مارکسیستی را  

تدریج  ودب  طریق به  آگاه    که  کارگر  یک  به  توانست 
 .کمونیست تبدیل شود

مطالعاتی که داشت  آگاهی و  رفیق محمد جواد با توجه به  
او که    .فدایی خلق ایران برخاستبه هواداری از چریکهای  

آموخته بود که با دیکتاتوری ای که جز زبان زور  در زندگی  
 ن سخن گفتنمی شناسد جز با زور و قهر انقالبی نمی توا

را   خود  زندگی  آمال  و  ها  فدائی  ایده  چریکهای  وجود  در 
می    و از این طریق خدمت به کارگران و زحمتکشان  خلق

حقیقت در  گرای   دید.  از  همین  گرفته  نشات  و  واقعی  ش 
روزمره   ما  زندگی  تجربۀ  جامعه  زحمتکشان  آن  خود  در 

   3صفحه    چریکهای فدایی خلقسالها  باعث شده بود که 
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 ! ی اسالمیمهورسم جسته به امپریالییم وابژگ بر رمر

 1صفحه  زا    ...دستمزد ۀی در بارظاتالحم

است( شکل   کشور  کارفرمای  بزرگترین  خود  )که  دولت  و 
ری آبی گرفته و قرار نیست با تصمیمات این نهاد ضد کارگ

هر سال مشتی  فرصت می یابند    برای کارگران گرم شود،
و آب به آسیاب سرمایه داران    دروغ تحویل کارگران دهند 

بریزن آنها  حامی  دولت  کوشنددو  آنها می  ده  .  نشان  د  نتا 
ولت به فکر د   ،که در رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی

فکر   به  این  واقعی  معنی  البته  باشد.  می  هم  کارگران 
که   است  همان  بودن  در  کارگران 

از  نامه   اقتصاددانان  برخی 
رئیس   به  اسالمی  جمهوری 

شده   مطرح  یعنی   است،جمهور 
شود حدی  که    فکری  تا 

هستگیشکل "از و  هری  ناآرام  های 

شهرها حاشیه  در    "ناخشنود 
 .شودجلوگیری 

و   زندگی  واقعیت  به  نگاهی 
بیانگر   اما  کارگران،  دستمزدهای 
ضد   سیاستهای  که  است  آن 
به   اسالمی  جمهوری  کارگری 
گذشته   سالهای  در طول  خصوص 

برای   جوالنگاهی  سرمایه  چنان 
معروف داران   قول  به  و  حریص 

ر وحشیانه  جهت استثما  دندان گرد
  یروی کار به وجود آورده است که ن

 با خط فقر   حداقل دستمزد  شکاف
 هر روز عمق بیشتری می گیرد. 

که خود ایادی رژیم  است  کار به آنجا رسیده  در این رابطه  
  کارگران دستمزد  حداقل  هم رسما می گویند که حتی اگر  

به خط فقر حقوق کارگران  هم    صد در صد افزایش یابد باز
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع  برای نمونه  رسید.    نخواهد

کارگر که نمایندگان  تهران  استان  عنوان  زمان   هم  ان  به 
نیز حضور دارد به    "شورای عالی کار"نماینده کارگران در  

گوید: می  تسنیم  و    "گزارش  هزینه  سبد  میان  فاصله 
برابر کردن   زیاد است. دو  کارگران بسیار  دریافتی  دستمزد 

می دو  و  حقوق  تامین    ۷00لیون  باعث  هم  تومانی  هزار 

شدهزینه نخواهد  کارگران    100افزایش  "یعنی    ."های 
اگر    ر سازد.هم نمی تواند این شکاف را پُ  "درصدی حقوق

نظر   سال  بدر  دستمزد  حداقل  که  یک  ح  99گیریم  دود 
تا   9چیزی حدود خط فقر هزار تومان بود و  190و  میلیون 

باشد  10 می  تومان  از    میلیون  روشنی  کامالً  تصویر  آنگاه 
امر چرا    این  دستمزد،  که  برابری  دو  مزد  هم  افزایش 

به خط فقر نمی رساند.   ادری را  کارگران  اگر    بنابراین،فتی 
اجتماعی  "توافق   کارشورای شرکای  مبلغ    "عالی    ۶روی 

به  ۸9۵و  میلیون   تومان  یک هزار  معیشت  هزینه  عنوان 
کارگری   اس  نفره  3.3خانوار  قرار      99فند  در  معیار  هم  را 
هم   باز  که  دهیم  بینیم  حداقل  می  درصدی  صد  افزایش 

دستمزد از این مبلغ که خود آگاهانه نصف خط فقر تعیین  
   کمتر می باشد. ،شده

نکته   این  در  که   نیز تعمق  شرایطی  در  که  است    ضروری 
کارفرمایان به خوبی می دانند که شورای عالی کار به روال  

درصد حداقل دستمزد را بیشتر افزایش    30تا    20هر سال  
) و همانطور که اشاره شد حتی اگر صد در صد    نخواهد داد

هم افزایش می داد باز زندگی کارگران با محرومیت روبرو 
که  خ آنند  خواهان  توجیهاتی  با  رسما  باز  اما  بود(،  واهد 

نشود داده  کنونی  دستمزد  حداقل  در  مدعی    آنها .  افزایشی 
افزای و   نموده    "غیراقتصادی"را    تولید  ،ش دستمزداند که 

می سبب   افسارگسیخته  راستا  شود.  تورم  همین  اصغر  در 

پیرامون    "عالی کارشورای "ها نماینده کارفرمایان در  آهنی
خواست سرمایه داران زالو صفت ایران  نرخ افزایش دستمزد 
نمود:   بیان  چنین  مورد  "را  فعلی  شرایط  در  مزد  افزایش 

کارف نیسترضایت  نامبرده  "رمایان  این  .  با  رابطه  در 
کارگری   ضد  اصلی    ":که    کرد تاکید  درخواست  پیشنهاد 

نمایندگان کارفرمایی این بوده که با توجه به شیوع بیماری 
خُ  کرونا از بین رفتن مشاغل  رد، تعیین دستمزد به زمان  و 

  ."دیگری موکول شود
ادعای   بودن  نادرست  مورد  در  کارفرماما  در  نماینده  ایان 

کارشورای " گویا    "عالی  دستمزد،که  را    تولید  افزایش 
که طبق    کافی است گفته شودتنها  ،  می کند  غیراقتصادی

دست خود  دولت  آمار  و    روحانی  اندرکاران  چنگ  با  که 
کن می  حمایت  داران  سرمایه  از  سهم  هم   دن دندان  اکنون 
)    می باشددرصد    ۵دستمزد در بهای نهایی کاال در ایران  

رقمای آن    در  ،ن  جهانی  است  20میانگین  از     .(درصد 
که سرمایه داران زالو صفت در زیر   دید  همین جا می توان

سلطه جمهوری اسالمی تا چه حد دندان گرد شده اند که  
درصد هزینه ها را    ۵در شرایطی که بهای نیروی کار تنها   

شامل می شود باز هم با افزایش دستمزدی که چهار برابر  
خطز دارند.فقر    یر  مخالفت  دانند    است  می  خوب  آنها 

کارگران با چه محرومیت هائی دست به گریبان می باشند 
است.  مواجه  مرگ  خطر  با  همواره  شان  زندگی  چگونه  و 
به   نیاز  و  خوابیده  تولید  که  کنونی  بحرانی  شرایط  در  ولی 
نیروی کار کمتر شده است، این امر باعث کمترین نگرانی 

سرمایه داران زالو صفت که در جمهوری     .نیست  برای آنها
این نامیده می شوند برای    "کار آفرین"اسالمی بیشرمانه  
خود   نظر  از  حداقل  رسم    "شر"از  که  ساالنه  افزایش 

ننشستهدستمزد   بیکار  شوند،  بار  و    خالص  پیشنهاد  یک 
کردند مطرح  را  ای  منطقه  میان  مزد  در  پیشنهاد  این  اما   .

هایش ای  طبقه  همهم  م  ان  نشدبا  مواجه  لذاوافقت  به    ، 
 روی آوردند.  "مزد توافقی"شگرد 

مزد کارگر به توافق کارگر  ،  "مزد توافقی"شگرد  بر اساس  
ا خارج  کار  شمول قانون    ز با کارفرما منوط می شود. یعنی 

گردد را    .می  شگرد  این  البته 
کار   به  سالهاست  داران  سرمایه 
هم   مواردی  در  و  گرفته 

خارج کردن    جمهوری اسالمی با
بخش هائی از کارگران از شمول  
قانون کار دست سرمایه داران را  

چنین  در   گیری  کار  به 
چه  شگردهائی   هر  استثمار  در 

بیشتر کارگران باز گذاشته است.  
به   که  هم  هائی  بخش  در  تازه 

صطالح قانون بر روابط کارگر و ا
دارد،   نظارت  کسی  کارفرما  بر 

با   کارفرما  که  نیست  پوشیده 
مخالفت  اف کارگر  حقوق   زایش 

ه  سهزار و یک دسی  می کند و به
همان   تا  شود  می  متوسل  هم 
نیز   را  شده  پذیرفته  حقوق 

پشتیبان  نپردازد کامالً  اسالمی  جمهوری  نیز  امر  این  در   .
هر جا که کارگران دست به اعتصاب  سرمایه داران است و  
زنند،   می  تجمع  مطالبات  و  و  خواستها  بررسی  جای  به 

سراغ  کارگران،  طبیعی   به  را  خود  سرکوب  نیروهای 
 کارگران می فرستد.

توافقی" در جمهوری    "مزد  داران می خواهند  که سرمایه 
بردن   بین  از  جز  معنائی  آید،  در  قانون  به صورت  اسالمی 

ندا موجود  کارگری  قوانین  ضد  همه  با  قوانین  این  رد. 
بودنش در مواردی دست سرمایه داران را در اعمال ظلم و  

بندد.س می  کارگران  بر  از    تم  برخی  که  شرایطی  در 
نزدیک به    طرفداران جمهوری اسالمی اذعان کرده اند که 

که   شرایطی  در  و  دارد،  وجود  بیکار  کارگر  میلیون  ده 
نمی   نیز  خود  های صنفی  تشکل  دارای  حتی  ما  کارگران 

به   دادن  رسمیت  که  است  تصور  قابل  کامالً  مزد  "باشند، 
ای    "توافقی چه  نتیجه  هر  کارگران  کردن  پرتاب  جز 

و مواجه کردن جامعه    باتالق فقر و فالکت  قعربیشتری به  
 و صحنه های دردناک بیشتر نخواهد داشت.ایع با فج

توافقی"  از    "مزد  کارفرما  خالصی  های  یعنی  محدودیت 
مبلغ حداقل    ،که از جمله طبق آن  برای وی  قوانین موجود

استثمار هر چه    یعنی  و دستمزد هر سال معلوم می گردد؛  
گسیخته  تشکل.    لجام  فاقد  کارگر  رسمیت تر  همچنین 

از همه دستعنی  "مزد توافقی"یافتن   وردهای  آی عقب گرد 

   3صفحه     بورژوازی، که در هر صورت  مبارزات کارگری

گفته  با به  بنا  اکنون  هم  که  داشت  توجه  اصالنیید  شوراهای علی  عالی  کانون  عضو   ،

در کشور  "  : شرکت می کندهم  اسالمی کار که در جلسات بررسی مزد شورای عالی کار  

 هاکس بر حقوق آن کارگرهایی که هیچ   . ارگر زیرزمینی داریممیلیون نفر ک  ۱۰قریب به  

نمی  همه نظارت  و  ازکند  می حداقل    شان  کمتری  حقوق  هم  شده  تعیین  گیرند.  مزد 

که    با این توصیف روشن است  . "هزار تومان دستمزد دارند   ۸۰۰یا    ۷۰۰ها ماهانه  بعضی 

بقیه کارگران ایران را نیز به زد توافقی شان  م  دادن به  ترسمیکارفرمایان قصد دارند با  

  ای توصیف شده در فوق، دانیم که بیشتر کارگران در کارگاه هباید بهمین روز بیندازند.  

با دستمزدی کمتر از  حدود سه میلیون زنِ سرپرست خانوار در کشور  زنان می باشند و  

قانونی    دستمزد  غیررسحداقل  و  بیمه  بدون  مشاغلِ  در  کار    میعمدتاً  به  می  مشغول 

  "قانون جنگل"شرایط  ایجاد  تصور لغو حداقل دستمزد قانونی در    بر این اساس  . باشند

مناسب سرمایها در  و  کار  اسالمی  رد  ت  نیست.   ،جمهوری  سختی  گزارش    مبنای  بر  امر 

کارگاه در  )ایلنا(،  ایران  کار  دولتی  کوچکهاخبرگزاری  یکی  زنان  حتی  ،  یا  سوم 

مزدیک حداقل  به   گیرندمی حقوق    چهارم  نیازشان  دلیل  به  و  کارمزدی  به صورت  آنهم 

 .را هم ندارند  امکان و توان شکایت به مراجع حقوقی  شغل و درآمد
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 ! ت استو تشکیال ن وحدتنجبرا ررۀ اچ
 

 2صفحه  زا    ... دستمزد ۀالحظاتی در بارم  

و دولت حامیش را مجبور کرده که برخی حقوق را بر روی کاغذ برای   
 کارگران برسمیت بشناسد. 

در  بهتر  برای  که هم  فوق  انه  بیشرم  شگردک  داشت  توجه  باید  تنها 
ی اسالمی  ، عضو کانون عالی شوراهای اصالنیعلاکنون بنا به گفته  

 : شرکت می کندهم  کار که در جلسات بررسی مزد شورای عالی کار  
کارگرهایی   .میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم  10در کشور قریب به  "

حداقل مزد    شان ازه کند و همظارت نمی ها نکس بر حقوق آن که هیچ 
  ۸00یا    ۷00ها ماهانه  عضیگیرند. بتعیین شده هم حقوق کمتری می 

که کارفرمایان    با این توصیف روشن است   ."ومان دستمزد دارندهزار ت
مزد توافقی شان بقیه کارگران ایران را    دادن به  ترسمیقصد دارند با  

بیندازند.   روز  همین  به  بدانیز  کارگباید  بیشتر  که  کارگاه  نیم  در  ران 
فوق، در  شده  توصیف  و    های  باشند  می  زنِ حدزنان  میلیون  سه  ود 

با دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد قانونی   در کشور  سرپرست خانوار  
بر    .می باشندمی مشغول به کار  عمدتاً در مشاغلِ بدون بیمه و غیررس

اساس ای  این  در  قانونی  دستمزد  لغو حداقل  قانون  "شرایط  جاد  تصور 
مناسب  "جنگل و سرمایهدر  کار  اسالمی  رد   ات  تی  امر سخ  ،جمهوری 
خبرگزار  مبنای  بر  نیست. در  گزارش  )ایلنا(،  ایران  کار  دولتی  ی 
کوچکهاکارگاه  یک ی  زنان  یک،  حتی  یا  مزد  سوم  حداقل  چهارم 
گیرند آنهم به صورت کارمزدی و به دلیل نیازشان به شغل  میحقوق  

 .به مراجع حقوقی را هم ندارند مکان و توان شکایتو درآمد ا

ینده  شگی جماعتی که آشکارا خود را نمابرای این که عمق دنائت پی
منافع سرمایه داران معرفی می کنند و همچنین موضغ نمایندگان شورا  

با   رابطه  در  اسالمی  مورد  های  در  کارفرمایان  بیشرمانه  پیشنهاد 
مزدی" شود  "توافق  آشکار  است  بیشتر  الزم  از    بخش   به ،  دیگری 

با این موضوع می    در رابطه  توجه نمائیم. ویعلی اصالنی،    اظهارات
ک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت ابتدا ی"  گوید:

بین   توافق  به  را  حقوق  مابقی  سپس  باشد  کارفرما  آن  و  کارگر 
مابقی  "ن  . در شرایطی که بخشی از دستمزد کارگران را همی"بسپاریم

بن کارگری و حق سنوات  نی حق مسکن، حق اوالد ، حق  یع  "حقوق
دهد  روزانه می  آتشکیل  بیانگر  فوق  حیله  که،  است  مزدوران    ن 

کارفرمایان   با  همگام  کار  اسالمی  های  شورا  در  اسالمی  جمهوری 
با کارفرما منوط کنند  "قتواف"این بخش از حقوق را به   قصد دارند که

 کارگر خارج سازند.  و دسترس  جیب   از عمال آن را یعنی  ،
می روشن  شد  گفته  که  آنچه  به  نگاهی  سرمایه    با  نظام  تا  که  شود 

رجاست و تا جمهوری اسالمی به مثابه سگ نگهبان این نظم  داری پاب
سر   زور  به  و  اعدام  و  شکنجه  و  زندان  با  شوراهای  کوب  ظالمانه  و 

ند  کارگران نمی توان  ،حفاظت از سرمایه داران می پردازدبه  اسالمیش  
مبارزه  ل هم ته انسان برخوردار شوند. به همین دلیاز یک زندگی شایس

جمهوری سرنگونی  سیستم    برای  نابودی  آن  با  همراه  و  اسالمی 
تنها راه نجات کارگران از شرایط ظالمانه کنونی    سرمایه داری در ایران

 است.
حقق خواسته  کارگران ما به حق برای بهبود شرایط زندگی شان و ت 

می زنند و در این مسیر با مشکالت   فی شان دست به مبارزههای صن
گردند  و  می  روبرو  زیادی  های  بخودی  مصیبت  خود  مبارزات  این   .

ادامه داشته و خواهد داشت. ولی در جامعه ما تنها در مسیر یک مبارزه  
و جود  استثمار  و  از قید ستم  آگاهانه امکان رهائی کارگران    مسلحانه 

 رد.   دا

   

 
 

 1ه فحاز ص     ... عرفانيان  زندگي رفيق  ر بارهد

از محبوبیت زیادی برخوردار شده و مباردر میان کار زات و آرمانهایشان با استقبال کارگران مواجه  گران 
سعی کرده اند آن را انکار    آگاهانه   نیروهای راست و ضد انقالب همواره که  است  واقعیتی  این، آن  شود.  

بگویند و  پای  نموده  دانشجویاگاه  که  عمدتا  خلق  فدایی  چریکهای  اجتماعی  نفوذ  و  و طبقاتی  طبقه    "ن 
 بوده است. "متوسط

شروع سالهای    انقالب  با  ای  جواد  ،۵۷و    ۵۶توده  محمد  ایران   رفیق  کارگران  از  بسیاری  همچون  نیز 
به    ؛رانداز کارگر کمونیستی چون وی انقالبی ای پر شور  پرو انقالب    فعاالنه در آن شرکت جست.  این

انقالب به نقطه اوجش رسید و قیام  وقتی  همین خاطر رفیق محمد جواد    ،بهمن رخ داد   22و    21  که 
شرکت نمود. در جریان همین قیام بود که  اه با رفیقش کارگر فدایی مهدی اقتدارمنش فعاالنه در آن  همر

کارگر کم راه  سونیاین  پیرو  اقتدار  عرفانیان ه  محمد جواد یعنی    ،فدایی خلق  های چریکت  با مهدی  مراه 
فتح   جهت  حمله  جریان  در  تمنش  هپادگان  گلوله  آماج  تهران  شاپور  خیابان  در  مزدوران  ای  شکیالت 

به شهادت    13۵۷بهمن    22  در در کنار هم  این دو کارگر آگاه و رزمنده  و    ارتش ضد خلقی قرار گرفت
با  دند.  رسی فدائی  کارگران  بر    مرگ سرخاین  تأئید  ز مهر  واقعیت  کارگران  که    دنداین  مبارزات  پیروزی 

از استثمار و ظلم و ستمجهت رسیدن به جامعه ای عا ستمگران حاکم و ماشین    به نابودی سلطه  ،ری 
 سرکوب آنها یعنی ارتش ضد مردمی وابسته است.

 

 ! راهش پر رهرو باد گرامی و  ،عرفانیان جواد  محمد   رفیق یاد
 

 

 دو خ ر از م ارزا   ار ران ه  و
 

   
ر دوشنبه  صبح  اع  2۷وز  در  هپکو  کارگران شرکت  ماه،  بدعهدیبهمن  و  تعویق دستمزد  به  های  تراض 

کارگران از صبح زود آغاز شد و  ئوالن در راه اندازی تولید، ریل راه آهن اراک را بستند. تجمع  مکرر مس
ادامه ساعت  تجم  چند  به  خواستند  کارگران  از  انتظامی  ماموران  نهایت،  در  و  به  ع  یافت  و  دهند  خاتمه 

 .حل کنند "اساسی" شکل هپکو را بطور م به ادعای آنان مسئوالن وقت بدهند تا 
شنب نمایندگی  بهمن    1۸ه  روز  به  اراک  هپکو  کارگران  از  گروهی  در  ماه،  همکارانشان،  دیگر  جانب  از 

رسیدگ عدم  به  کااعتراض  وزارت  و  اجتماعی  تامین  ساختمان  مقابل  در  خود،  مطالبات  به  در  ی  واقع  ر 
شان به  ان از کارگران هپکو نیز همزمان با سفر نمایندگتهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند. چندی دیگر  

گویند: سهام بلوکی ع اعتراضی زدند. کارگران میتهران، زیر پل شهید بختیاری در اراک دست به تجم 
سازمان تامین اجتماعی انتقال    های فراوان از مرداد ماه سال جاری بهکت هپکو بعد از کش و قوسشر

متاسفانه بارها و بارها از زبان    های هپکو را حل کند، امالت بحث تهاتر بدهییافت و مقرر شده بود که دو 
خصوص برگزار شده    ه در حال پیگیری هستند و جلسات متعددی نیز در اینشنویم کبرخی مسئولین می

  .رای این مجموعه بزرگ و استراتژیک صنعتی نداشته استتاکنون حاصلی بهمه این حرفها و ادعا ها  اما  
هپکودر   کارگران  نمایندگان  اعتراضات  این  یکشنبه    ادامه  شورای    19روز  مجلس  مقابل  ماه،  بهمن 

های ساخت و قراردادهای  نامه تفاهم  اسالمی در تهران دست به تجمع زده و اعالم کردند که: برای اجرای
تواند هیچ  نمیمیلیارد تومانی هپکو حل شود. در حال حاضر، هپکو    1200منعقد شده باید مشکل بدهی  

ها عمل  دهند اما به این وعده هایی میه باشد. مسئوالن هر از گاه وعده تعاملی با نظام بانکی کشور داشت
های هپکو قرار است حل  و مشخص نیست چه زمان مشکل بدهی رسد  کنند. سال دارد به پایان می نمی

 .شود

 



   1399 اسفند م ، پانزده86ُشماره                                            4                                                                کارگری      مهاماهن    

 !است ، حق کارگران  ای مستقل کارگریهکلتش

درصد   ۴۰تنها  دستمزد فعلی  ار ران

 دهد های زند ی را پوشش میهزینه
س مسائل کارگری با  یک کارشنا  ،بهمن ماه  2۵روز شنبه  

اظهار تاسف از شرایط بد معیشتی که جامعه کارگری با آن  
ماده   براساس  گفت:  دستمزد    41روبروست،  کار،  قانون 

می  اجرایی کارگران  و  تعیین  اعالمی  تورم  مطابق  بایست 
  ۸شود. در حالی که حداقل معیشت در شهرهای مختلف از  

برآورد    10تا   کمی میلیون  بااشود.  و  با  رگران  زنشستگان 
معیشتی    3تا    2حداکثر   وضعیت  در  ماه  در  تومان  میلیون 

احوال   و  اوضاع  از  کارشناس  این  هستند.  روبرو  اسفباری 
همسان    تاسفبار بازنشستگان نیز انتقاد کرده و گفت: به نام

کاله   شد،  ایجاد  بازنشستگان  میان  که  تبعیضی  با  سازی، 
ین اجتماعی  کسوتان تامشتگان و پیگشادی بر سر بازنشس

 .اندگذاشته 
 

  ار ران  ار ران  تجمعتداوم 

  ارخانه الستیک پارس  

کارگران کارخانه الستیک پارس   اسفند ماه، 11روز دوشنبه 
خواست   با  را  خود  تجمع  و  اعتصاب  از  روز  هشتمین 

پس  صندوق  مشکل  به  بازگرداندن  رسیدگی  و  انداز 
کارگرانسپرده کردند.    واریز  عدم  و    های  برپا  عیدی 

مدیران کارخانه همچنان از پاسخگویی به خواست کارگران  
می  کارگرانسرباز  مدیریت می   زنند.  که  آنجا  از  گویند 

آن   در  اندوخته شده  مبلغ  از  نیست  آنان  در دست  صندوق 
این صندوق  مورد  در  هم  فعلی  کارفرمای  ندارند.  اطالعی 

نمی سازی  به  "کند.  شفاف  توجه  که    1000با  کارگری 
قابل  اندوخته مبلغ  بوده که  این صندوق موجود  هایشان در 

می  هم  نمیتوجهی  کارگران  این  داشود،  سود  و  اصل  نند 
مالک  پول است؟  کسی  چه  جیب  در  حاضر  حال  در  ها 

از سال  یکی از کارگران می گوید:    ."دولتی یا مالک فعلی
شد،   واگذار  خصوصی  بخش  به  مجتمع  که  هفت  و  نود 

ریالی وام به کارکنان ندادند؛ ما خواستار این هستیم    ردیگ
پول که   و  شده  برچیده  کامالً  کارگران  صندوق  به  های 

اضافه سهم پنج درصدی که هر ماه کارفرما قبالً برای هر 

 .کارگر واریز کرده، بازگردانده شود
اعتصاب،   شکستن  برای  کارفرما  تهدید  و  تالش  وجود  با 

پارس ساوه همچنان به اعتصاب    کارگران کارخانه الستیک 
روز  در  یازدهمین روز اعتصاب یعنی    خود ادامه می دهند.

خواستار  اسفند    14پنجشنبه   اعتصابی  کارگران  ماه،  
و    "شفاف شدن وضعیت موجودی صندوق تعاون کارگران"

طبقه " طرح  مشاغلاجرای  کارگران    "بندی  باشند.  می 
خصوصی زمان  در  گویند،  می  از  یسازی  اعتصابی  کی 

باید خریدار اهلیت    "بندهای مفاد قرارداد این بود که، اوال
ثانیا و  باشد  ت  "داشته  حداقل  که  حق    ۵ا  این  آینده  سال 

اخراج هیچ کارگری را نداشته باشد. کارفرما هر دو تعهد را  

 .نیز نقض کرده است
 

 و هجوم به دسترنج "مزد توافقی"

 بخور و نمیر  ار ران  
روز یکشن در    19ه  ببه گزارش  آمده است:  ایلنا  ماه،  بهمن 

چهارشنبه  نامه  روز  که  حقوقی    ۸ای  معاونت  ماه،  بهمن 
رئیس جمهور خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی  
سالیانه   دستمزد  قانونی  افزایش  اعمالِ  است:  نوشته 
کارفرما   و  نیست  اجباری  مزدی«  سطوح  برای»سایر 

رامی خود  قرارداد  سادگی،  به  یا    تواند  ده  که  کارگری  با 
دارد کار  کارگاه، سابقه  پانزده سال در  و  حتی  ، تسویه کند 

سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، ریالی  

افزایش نمی  از     .یابددستمزد  این در حالیست که تا پیش 
این، کارفرما مکلف به اعمال افزایش دستمزد سالیانه برای  

بود. خود  کارگران  حقوقی   همه  مصوبه  و  بخشنامه  این  با 
محدودیت کارفر جدید،  راه  سر  و  های  شده  برداشته  مایان 

توانند مزد کارگران خود را به بهانه رکود یا بحران تولید می
ی دیگری، ریالی افزایش ندهند و هیچ  یا هر دلیل و بهانه 

 .شودنهادی هم شاکی نمی
 

 مطال ا   ار ران هفت ت ه را ب ردازید

گ رزبه  شنبه  ارش  سه  کارگران    ۵وز  نماینده  ماه،  اسفند 
مجتمع کشت وصنعت هفت تپه درخصوص واگذاری مجدد  
مدیریت مجتمع، از متولیان واگذاری درخواست کرد قبل از  

کارگ مطالبات  اقدامی،  هفت هر  مجموعه  بپردازند.  را  ران 
دستخوش   مختلف  حوادث  سایه  در  سالهاست  تپه 

تر از همه بحران  ولیدی و مهمتهای شدید مدیریتی،  بحران
گذشته  بی سال  چند  طول  در  متاسفانه  است،  شده  پولی 

تپه هفت  فعلی  در    مالک  خود  تعهدات  به  کامل  طور  به 
ا مشکالتی  قبال کارگران عمل نکرده و درنتیجه کارگران ب

نماینده کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت    .روبرو شدند
سئولیت رسیدگی به  متپه با طرح این سوال که چرا دولت  

مهمترین بخش کشاورزی استان خوزستان و جنوب کشور  
که   میرا  محسوب  اقتصاد  و  اشتغال  به  را  شود،  نبض 

می  واگذار  خصوصی  هفت  اشخاص  مجموعه  گفت:  کند، 

از   بیش  صنعتی    ۶تپه  و  کشاورزی  بخش  در  کارگر  هزار 
ها مخالف حضور کارفرمای  دارد که در طول همه این سال 

خص  صنفی  وبخش  اعتراض  به  دست  مرتب  و  بودند  صی 
زدند. در حال حاضر چندین ماه است با فشار کارگران و  می

خصوصی  برخی سازمان  به  مجلس  برای  نمایندگان  سازی 
تولید واحد  چند  کارفرما،  ید  راه خلع  مجموعه  در  اندازی  ی 

می پرداخت  موقع  به  کارگران  مطالبات  و  شود،  شده 
کارگ انتظار  گفت:  پرداخت  ر همچنین  فعلی  شرایط  در  ان 

 .کامل مطالباتشان است
 

تجمع  ار ران شیر پگاه تهران مقابل 

 ساختمان قوه قضائیه
یکشنبه   روز  کارگران    10صبح  از  گروهی  ماه،  اسفند 

تجمع مقابل ساختمان   با  تهران،  پگاه  کارخانه صنایع شیر 
قضایی   مسئوالن  از  تهران  ولیعصر  خیابان  در  قضائیه  قوه 

بر کاراکشور  اراضی  تصرف  رفع  در  ی  کارخانه  این  گران 
پارس   تهران  دخالت  منطقه  قضائیه  خواستار  .  شدندقوه 

و چندین    9۷، شهریور ماه سال  9۶ها فروردین ماه سال  آن
به نشانه اعتراض تجمع    9۸روز متوالی در اسفند ماه سال  

می  تجمع  در  معترضین  بودند.  سال  کرده  چندین  گویند: 
از    ۷00است   خاکنفر  پ ارگران  منتظر  نواده شیر  تهران  گاه 

رغم  یهای مسکونی خود )علهزار متر از زمین   1۵0دریافت  
هیچ   ولی  هستند  قضایی(  دستگاه  از  تخلیه  حکم  گرفتن 

نمی  داده  ما  به  روشنی  از  پاسخ  پس  نیست  معلوم  و  شود 
زمین سال  این  با  است  قرار  زمانی  چه  انتظار  ها صاحبِ  ها 

یکی شویم.  سرپناه  مع  یک  میتاز  آخرین گوید:  رضین  در 
تهران  پگاه  مجموعه  سابق  مدیریت  حمایت  با  که  اقدام 

های مسکونی تحویل همراه بود قرار شد دو ماه پیش زمین 
هیچ   و  هستیم  معطل  همچنان  اما  شود  داده  کارگران 

 .گیرداقدامی از سوی مسئوالن این نهاد صورت نمی
اعتراض سرانجام   این  ادامه  ماه،    11ه  بروز دوشن در  اسفند 

پگاه تهران پس از به نتیجه رسیدن  شیر  ران کارخانه  کارگ
اسفند    10مذاکرات خود با قوه قضائیه در عصر روز یکشنبه  

وعده  شدن  عملی  تا  خود  ماه،  اعتراض صنفی  به  موقتا  ها 

 .خاتمه دادند
 

 اچهار محال بختیاری باستان آبداران 

 ماه دستمزد معوقه 1۷ 
روز    گزارش  شنبه  پبه  آبدار    ۷نج  کارگران  ماه،  اسفند 

در بخش  که  بختیاری  محال  در  استان چهار  مختلف  های 
پیمانکار   مسئولیت  تحت  آبرسانی  تاسیسات  نگهداری 

حدود   دارند،  از    1۷فعالیت  را  مزایا  سایر  و  دستمزد  ماه 
از   غیر  به  گویند:  می  کارگران  طلبکارند.  خود  کارفرمای 

کم   مزدی، دست  ک   ماه   3معوقات  به    ه حقاست  ما  بیمه 
با   آبفا  است. مسئوالن  واریز نشده  اجتماعی  تامین  سازمان 

کرده  وعده  کارگران  و  فشار  مزدی  طلب  از  ماه  یک  اند 

بپردازندبیمه جاری  ماه  در  را  کارگران      . ای 
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 ! مه باد کمونیسپیروز باد انقالب!   زند 

 تجمع  ار ران ه  و در مر ز شهر اراک 
از کارگران هپکو با در    3روز یکشنبه     اسفند ماه، جمعی 
و ست  د اراک  شهر  مرکز  در  هپکو،  نمادین  تابوت    داشتن 

کردند.کارگران   تجمع  اجتماعی  تامین  سازمان  نزدیک 
رایزنیگفتندمعترض   و مطالبه:  ماه گریها  ما در  و های  ها 

برج  هفته از  است.  نرسیده  جایی  به  اخیر  حقوق    10های 
از  نگرفته قبل  پرداخت  ایم،  را  ما  مزدیِ  مزایای  هم  آن 

ان بدعهدید.  نکرده  از  و  هستیم  تولید  آینده  به  نگران  ها 

 !ایمتوه آمده س
اسفند ماه، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در   4روز دوشنبه 

و  اقتصاد  وزیر  مجدانه  همکاری  با  نوشت:  توییتری  پیامی 
حل   رئیس سازمان برنامه و بودجه مسئله تهاتر بدهی هپکو

هم    .شد دلیل  همین  هپبه  معترض  اعالم  کو  کارگران 
دنبال حل شدن مشکل  کردند:   که  مدتهاست  کارگران  ما 

ی ها و رونق گرفتن تولید هستیم. با توجه به دغدغه بدهی
دلسوزی  و  کارگران  هپکو  فراوان  بگوییم  باید  آنها  های 

نمی یکماه  هرگز  در  کردند  امیدواری  ابراز  کارگران  میرد. 
ت معدنی  آالمانده تا پایان سال، تولید سفارشات ماشین باقی

 . آغاز شود و ظرفیت ساخت باال برود
 

جمع آوری  ضرب و شتم یک  ار ر حین 

 زباله توسط ماموران شهرداری فردیس

شنبه    روز  گزارش  مزدور    1۸به  ماموران  ماه،  بهمن 
سخت   شرایط  دلیل  به  که  کارگری  با  فردیس  شهرداری 
را   او  و  شده  درگیر  بود،  زباله  آوری  جمع  مشغول  زندگی 

شهروندان  ضر  مورد برخی  همزمان  دادند.  قرار  شتم  و  ب 
تلفن  با  را  اتفاق  این  فردیس  خود  شهر  همراه  های 

داده  انتشار  مجازی  فضای  در  و  شهردار  نداتصویربرداری   .
از   عذرخواهی  ضمن  پسماند  پیمانکار  همراهی  با  فردیس 
پیگیری   حال  در  قانونی  صورت  به  گفت:  مضروب  کارگر 

اتفاق هستیم و با   از مامور خاطی صورت  شکااین  یتی که 
 . بردگرفته در حال حاضر وی در بازداشگاه به سر می 

 

برخی  ار اه های  تهدید  ارفرمایان 

  وچک به عدم تمدید قرارداد در سال بعد  
دوشنبه   کار  4روز  برخی  کارگران  ماه،  های  گاه اسفند 

: کارفرما ما را تهدید کرده  اطالع دادند کهتولیدی کوچک  
عیدی   و حقوق خود را کامل بخواهید یا دنبال  حق  که اگر

شود و  کامل باشید، سال بعد، قرارداد کاری شما تمدید نمی
به  اخراج می  دستمان  است،  قراردادمان موقت  شوید. چون 

قرارداد جدید    ترسیم که سال بعد با ماجایی بند نیست. می
می  کارفرما  هرچه  مجبوریم  بنابراین  گوش نبندند،  گوید، 

نمی  یم!ده شکایت  سراغ  شدن،  بیکار  ترس  از  از  رویم. 
با عی بیکار شدن مجبوریم  پانصد ترس  و  میلیون  دی یک 

هزار تومانی یعنی کمتر از نصف مقدار قانونی، بسازیم و دم  

 !برنیاوریم
 

ن برق  اعضای تعاونی مس ن  ار راتجمع 

 تهران مقابل داد ستری  ل استان ال رز 
منتشر     گزارشات  اساس  شنبه    شدهبر  ماه،    9روز  اسفند 

تهران،  برق  کارگران  مسکن  تعاونی  اعضای  از  شماری 
شهرستان   در  واقع  البرز  استان  کل  دادگستری  مقابل 

اقدام    2۷گویند:  هشتگرد تجمع کردند. آنها می  سال پیش 
پ فاز  در  زمین  خرید  کرده به  هشتگرد  حال  نج  این  با  اند، 

ویل نداده است.  تح  تعاونی قطعات موردنظر را به خریداران
سال  این  در  سابق  اعضای  از  نفر  چند  پای  گذشته  های 
همچنان  تعاونی   مشکل  اما  است،  شده  باز  دادگاه  به 

چراغ   صورت  به  مالکان  رضایت  بدون  اخیرا  پابرجاست. 
هایی که در زمان  قشهخاموش، شهرداری هشتگرد با تغییر ن

ه  قطعهزار    2خرید قطعات ترسیم شده بود، اقدام به حذف  
از قرار  نقشه  زمین  نقشه،  این  به  توجه  با  است.  کرده  ها 

  3۸واحد آپارتمان در    1۶00ها، کمتر از  است به جای زمین 
قطعه تحویل داده شود. این در حالی است که شمار افرادی  

اقدام   تعاونی  این  از طریق    20اند،  به خرید زمین کرده که 

 .هزار نفر است
 

اجتماعی   مینتجمع بازنشستگان سازمان تا

 در سنندج
یکشنبه   تامین    10روز  سازمان  بازنشستگان  ماه،  اسفند 

با تجمع سراسری همقطاران  اجتماعی در سنندج همزمان  
این   زدند.  تجمع  به  دست  ایران،  شهرهای  سایر  در  خود 
تجمع در مقابل ساختمان تامین اجتماعی کردستان برگزار  

دن شعار  ردا شد و بازنشستگان با حمل دست نوشته ها و س
سایر   به  رسیدگی  و  ها  حقوق  همسانسازی  خواهان 

 .مطالباتشان شدند
 

تجمع بازنشستگان  ار ری زنجان در  

 مقابل استانداری
روز جمعه یکم اسفند ماه، بازنشستگان کارگری زنجان در  

: چطور باید با  دست به تجمع زده و گفتند مقابل استانداری
کنیم زندگی  تومانی  میلیون  سه  فقر  وق  حقوق  خط  تی 

ان از دولت و حداقل نُه میلیون تومان است. این بازنشستگ
اجرای   برای  دارند  درخواست  مجلس  نمایندگان 

بودجه  متناسب آینده  سال  در  کارگری  بازنشستگان  سازی 
بگ نظر  در  دهند  مناسب  اجازه  حال  عین  در  یرند؛ 

ها مطابق قانون افزایش یابد و به خط فقر نزدیک  مستمری

 .شود

راضی  ار ران خدما  شهری و  اعت  معجت

 فضای س ز شهرداری بندر ماهشهر 
اسفند ماه، کارگران خدمات شهری و فضای    9روز شنبه   

پرداخت   عدم  به  اعتراض  در  ماهشهر  بندر  شهرداری  سبز 
مطالباتشان در مقابل شهرداری و فرمانداری بندر ماهشهر 

دس معترض  کارگران  کردند.  برگزار  اعتراضی  ت تجمعات 
با موضوع عدم پرداخت مطالبات، طرح طبقه  ن وشته هایی 

طرح تبدیل وضعیت کارگران   بندی مشاغل و عدم اجرای

 .شهرداری در دست داشتند
 

 سرامیک فردا ار ران  اعتصاب
چهارشنبه   حدود    13روز  ماه،  کارگران    ۵0اسفند  از  نفر 

پایین   به  اعتراض  در  واقع در ساوه،  کارخانه سرامیک فردا 
یه حقوق و سایر مطالبات صنفی خود دست از کار  پا  بودن

دند. کارگران گفتند: کشیدند و در محوطه کارخانه تجمع کر
بهانه  به  مطالباتمان  کارفرما  پرداخت  از  مختلف  های 

ید به اخراج پاسخ  خودداری می کند و اعتراض ما را با تهد

 .دهدمی
 

 تجمع  ار نان شهرداری ت ریز  

 در مقابل شورای شهر 
اسفند ماه،     10روز یکشنبه    ات منتشر شدهگزارش  اساسر  ب

شهر  شورای  مقابل  تبریز  شهرداری  کارکنان  از  جمعی 
معترضان   کردند.  مسئولین  وعده   بهتجمع  عمل  بی  های 

نهاد  و   این  بوده  و    معترض  بیمه  حق  پرداخت  خواستار 

 .رسیدگی به دیگر مطالباتشان شدند 
 

تجمع اعتراضی  ار ران شر ت ت اب  

 ت پاالیشگاه پنجم پارس جنوبیصنع
شنبه   تکاب    9روز  شرکت  کارگران  از  جمعی  ماه،  اسفند 

صنعت پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی، در اعتراض به عدم  
در   مطالباتشان،  به  این  رسیدگی  ورودی  درب  مقابل 

کنندگان   تجمع  کردند.  برگزار  اعتراضی  تجمع  پاالیشگاه 
عتراض خود را  ا  د،ی نفر می رس  100که تعدادشان به حدود  

ورود   از  جلوگیری  بابت  از  پیمانکار  اقدام  خصوص  در 
عنوان  بودند  کرده  پیگیری  را  خود  مطالبات  که  کارگرانی 

 .کردند
 

 تجمع  ار ران شهرداری بندر ماهشهر 
اسفند ماه، شماری از کارگران شهرداری بندر    9روز شنبه   

کردند.  تجمع  شهرستان  این  فرمانداری  مقابل    ماهشهر 
طبقه تج طرح  اجرای  نحوه  به  اعتراض  در  آنها  بندی مع 

ای کارگران  از  یکی  گرفت.  صورت  در  مشاغل  شرکت  ن 
شده   اجرا  بندی  طبقه  طرح  گفت:  موضوع  این  با  رابطه 

اجرای کامل آن هستیم ما خواهان  و       .مطلوب ما نیست 
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 ! ه آزادی ست نها راه رسیدن ب ه تمبارزه مسلحانه ک  نده باد ز

بازنشستگان  ار ری مقابل اعتراضا  

 انهاتهران و برخی شهرستتامین اجتماعی 

یکشنبه    سراسری،    10روز  فراخوان  پی  در  ماه،  اسفند 
مستمری و  بازنشستگان  از  در  شماری  دستکم    21بگیران 

شهر از جمله، تهران، زنجان، شیراز، تبریز، کرج، کرمانشاه،  
ایالم،   اهواز،  آباد،  خرم  اراک،  مشهد،  رشت،  سنندج، 
و  آبادان  کرمان،  دزفول،  بجنورد،  شاهرود، شوش، شوشتر، 

زمان تامین اجتماعی شهر خود و در ر، در مقابل ساخرمشه
به   دست  شهر  این  استانداری  ساختمان  مقابل  در  زنجان 
تجمع اعتراضی زدند. بر اساس این گزارش، کارگران برای  

ی خود به تشکل مستقل در  دستیابی به حقوق همه جانبه 
کارگری   های  بازنشسته  از  یکی  دارند.  نیاز  کشور  سرتاسر 

د مدیران دولتی، حقوق نجومی ه گفت: چرا بایرابط   در این
میلیون تومان باشد.    3بگیرند اما دستمزد بازنشسته ها زیر  

 !ها دالری است اما دستمزد ما ریالی و ناچیز استهزینه
 

 ید نعیم تجمع  ار ران شهرداری  و  س
شنبه    سه  کوت    12روز  شهرداری  کارگران  ماه،  اسفند 

ان در اعتراض به عدم پرداخت  آزادگسیدنعیم از توابع دشت 

 .ماه حقوق خود، تجمع اعتراضی برگزار کردند ۷
 

  به عدم دریافت   ار ران مجموعه هتل الله 

 اعتراض  ردند  مزایای قانونی خود
دوشنبه   بازنشسته    11روز  کارگران  از  یکی  ماه،  اسفند 

پایان  سنوات  میانگین  گفت:  تهران  الله  هتل  مجموعه 
ب از  هریک  کاری  ازنشسخدمت  سوابق  براساس  تگان 

به    1۵0تا    ۶0حدود کارفرما  که  است  تومان    بهانه میلیون 
مالی   منابع  آن  از  نداشتن  کامل  کرده پرداخت    خودداری 

هت مجموعه  بازنشسته  کارگران  الله  است.  المللی  بین  ل 
رغم دریافت نکردن کامل سنوات، چندین میلیون تومان  یعل

زایای عرفی و رفاهی  به م  مطالبات معوقه دارند که مربوط
  .شوددوران اشتغالشان می 

اسفند ماه، برای دومین    12روز سه شنبه  کارگران معترض  
در   واقع  هتل  این  ساختمان  مقابل  تجمع  با  متوالی  روز 

ر فاطمی، خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود  خیابان دکت
گفت:  شدند.   کارگران  از  از  یکی  و 30بعد  تالش  سال 

صورت    منستیتوا  تخدم قانون  به  از  استفاده  با  و  عادی 
آور از این مجموعه بزرگ بین المللی  مشاغل سخت و زیان 

بازنشسته شویم اما کارفرما نبود منابع مالی را دلیل پرداخت  
 .کندما عنوان می  نشدن سنوات

 تجمع  ار نان مشهدمال در مقابل 

 بانک آینده 
یکشنبه   کا  10روز  از  ماه، شماری  مشهدمال    رکناناسفند 

واقع در چهار راه گلریز مشهد، دست   در مقابل بانک آینده
اعتراضی   تجمع  حقوق  زبه  معترضین  را    4دند.  پیش  ماه 
نکرده  دریافت  و  هنوز  پاداش  و  عیدی  این   بر  عالوه  اند، 

 .سنوات نیز به آنها تعلق نگرفته است
 

سازمان منطقه  موقت  ار نان   ا اعتراض 

 شیمی ویژه اقتصادی پترو
دوشنبه   سازمان    11روز  موقت  مدت  کارکنان  ماه،  اسفند 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفتند: حکم قانونی وزارت  
بندی مشاغل که باید از  کار در خصوص اجرای طرح طبقه 

های داده شده  آمد، علیرغم وعده به اجرا درمی   1390سال  
زار  درنیامده است. در بین حدود سی ه  هنوز به مرحله اجرا 

را داریم. اگر    اغل منطقه ویژه، ما بدترین وضع معیشتیش
ای معیشت ما بهبود  بندی اجرایی شود، تا اندازه طرح طبقه 

با حقوق می باید  وگرنه  پایینیابد  بسیار  کارکنان  های  از  تر 
 . رسمی و قرارداد دائم کار کنیم

 

ای شر ت پتروشیمی  تجمع  ار ران پروژه 

 وه نامه جذباد شیایالم در اعتراض به مف 

یکشنبه   حدود    3روز  ماه،  کارگران    100اسفند  از  نفر 
مفاد  پروژه به  اعتراض  در  ایالم  پتروشیمی  شرکت  ای 
تجمع  شیوه شرکت  این  مقابل  جذب،  پا  نامه  بر  اعتراضی 

آن  بیشتر  هستند،  کردند.  چوار  شهرستانِ  اهالی  ها 
این   تاسیستات  استقرار  محل  با  همجوار  که  شهرستانی 

اسشر مطاکت  گویند:  می  معترضان  نامه ت.  شیوه  ی بق 
ماه   ۶شوند که در جدید، تنها آن گروه از کارگران جذب می 

پردازی داشته باشند. ماه سابقه بیمه   1، حداقل 99اول سال  
ای در محل کار، بر اساس درخواست  حضور کارگران پروژه 

  1۵شود اما عرفا کارگران باید  واحدهای مربوطه انجام می 
ا ماه  روز  باشند و  ز  در محل کار حاضر  را    1۵را  روز دیگر 

در   کنند.  مهیا  دیگری  شغل  خود  برای  یا  کنند  استراحت 
نامه  جدیشیوه  حدود  ی  می   300د  جذب  اگر  نفر  که  شوند 

حدود   تعداد  این  از  باشد،  شرایط  واجد  بومیان  جذب  بنابر 
سال پیش در این    1۵تا    10نفر بومیانی هستند که از    100

مش بهرکت  و  بودند  کار  به  تاسیس    شغول  بانیان  از  نوعی 
گویند: به دلیل  شوند. کارگران میاین شرکت، محسوب می 

هفته  از  آغاز    هایاینکه  را  خود  اعتراضی  تجمعات  گذشته 
استانکرده  از  را  کارگر  گروهی  شرکت  همجوار  ایم،  های 

آن  جایگزین  عنوان  به  است.  ایالم  آورده  استان  به  ها 
پرو کارگرا به  ژه ن  خود  جذب  وضعیت  اصالح  خواهان  ای 

می  و  هستند  قراردادی  کارگر  شیوه  عنوان  این  که  گویند 

 .را تسهیل کند  هانامه باید شرایط ورود آن 
 

به    ار نان شر تی دانشگاه چمران اهواز 

 دند اض دست زاعتر
دوشنبه    شرکتی    11روز  کارکنان  از  شماری  ماه،  اسفند 

اهواز،   چمران  اعدانشگاه  پرداخت  در  در  تاخیر  به  تراض 
اج عدم  سنوات،  و  عیدی  پرداخت  عدم  طرح  حقوق،  رای 

طبقه بندی مشاغل و عدم تبدیل وضعیت شغلی، در مقابل  
 رکزی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند سازمان م

 

 ار ران شهرداری لوشان در   عتراضا

عدم دریافت  نس ت بهآستانه سال نو 

 مطال ا  معوقه خود 
نفر از کارگران    ۸0اسفند ماه، نزدیک به    ۶ارشنبه  چه  روز 

مطالبات   بابت  گفتند:  گیالن  استان  در  لوشان  شهرداری 
سنگین    ۶تا    ۵مزدی   مخارج  به  توجه  با  و  طلبکاریم  ماه 

کارفرما می  از  نو  پرداخت کند. سال  را  بدهی خود  خواهیم 
از مشکالتی   کارگران شهرداری لوشان گفت: جدا  از  یکی 

پرداخت حق  پرداخت مزدی وجود دارد، ما با مشکل  ه در  ک
ماه حق    1۵تا    14هستیم. در حال حاضر حدود    بیمه مواجه 

مطالبات  و  نشده  پرداخت  لوشان  شهرداری  کارگران  بیمه 
بازنشستگی تعدادی از کارگران بازنشسته نیز وصول نشده 

 .است
 

جان باختن یک  ار ر حین  ار در اثر  

 ش نسنگتگاه سقوط به داخل دس
اسفند ماه، فرمانده انتظامی سیرجان گفت:   ۵روز سه شنبه  

داخل   به  کارگری  سقوط  بر  مبنی  خبری  اعالم  پی  در 
از شرکت  یکی  شهر  دستگاه سنگ شکن  در  صنعتی  های 

وی که  شد  مشخص  داده    سیرجان  دست  از  را  خود  جان 
 است.

 

  ران  ار باتسویه حساب  ارفرمایان 

 و مزایای مزدی  بدون پرداخت عیدی  
اسفند ماه، کارگران یک تولیدی در تهران    ۶روز چهارشنبه  

گفتند: کارفرما بعد از پرداخت ناقص عیدی که کمتر از دو  
پایه حقوق کارگری بوده است، کارگران را مجبور کرده فرم  

کنند و تعهد بدهند که هیچ طلبی از    ءتسویه حساب را امضا
ندار صورکارفرما  این  غیر  در  آن ند.  اسم  میت،  در  ان  ها 

خواهند  هتعدیلی بیکار  کار،  از  و  بود  آینده خواهد  سال  ای 

   .شد
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 ! رددآزاد باید گ کارگر زندانی 

 زنان  ول ر در  افزایش تعداد

  ردستان و  رمانشاه

اساس   روز پنجشنبه  بر  ماه در رسانه    30خبری که  بهمن 
زن    110های گذشته  ها انعکاس یافت آمده است: طی ماه 

روس در  بانه  ۷اهای  تکولبر  کامیاران    شهرستان سروآباد،  و 
و   جوانرود  باباجانی،  ثالث  پاوه،  و  کردستان  استان  در 

شده  شناسایی  کرمانشاه  استان  از  اند.  روانسر  واقعیت  این 
 هد. رشد کولبری در میان زنان خبر می د

 

ها معوقا  جان باختن و مصدومیت و ماه 

 مزدی سهم  ار ران از بزر ترین 

 میانهرمعادن خاو 
ماه، در پی ریزش سقف تونل  بهمن   30شنبه  ظهر روز پنج 

عمق   در  منگنز  زمین    290معدن  نارچ  متری  روستای  در 
عدالت شیری    4قم،   حادثه  این  در  محبوس شدند.  کارگر 

ی کار در این معدن، جان خود را  سال سابقه  19کارگری با 
  1342از دست داد. شرکت معادن منگنز ایران در مردادماه  

نام در    با  و  تأسیس  شاهرخ  منگنز  معادن  سهامی  شرکت 
پذی  13۸1سال   تهران«  بهادار  اوراق  »بورس  شد.  در  رفته 

عنوان بزرگترین معدن سنگ منگنز معدن منگنز قم که به 
عظیم  و  خاورمیانه  برده  در  نام  معدنی  تولیدی  بخش  ترین 

ی استانی و کشوری خود را  می شود، شاخص باالی نمونه 
ها معوقات مزدی، پایین بودن ایمنی در  اه داخت مربا عدم پ

نظارت  محیط  عدم  حاصل   HSE کار،  سود  و  از  کارآمد 

 .دست آورده استها انباشت دستمزد کارگران به ماه 
 

حقوق و بیمه معوقه  ار ران  ارخانه  

 پرداخت نشده است پارس پامچال
شنبه   سه  پارس    21روز  کارخانه  کارگران  ماه،  بهمن 

ماه بیمه طلبکارند.    ۸ماه حقوق و    ۵که    گویند  یمپامچال  
ایم قی که دریافت کرده یکی از کارگران گفت: آخرین حقو

ماه پیش    ۵مربوط به مرداد ماه سال جاری بود که کارفرما  
می  کارفرما  کرد.  واریز  کارگران  حساب  دچار  به  گوید 

مشکالت مالی است و بخشی از منابع مالی کارخانه در گرو  
شود، در عین  ی دولتی است و پس داده نمیهاهاد نیکی از  

گوید کار است. کارفرما می حال به چند نهاد دولتی نیز بده
و   میلیارد  دو  دولتی  نهاد  این  که  میلیون    400در صورتی 

بازگرداند،   مجموعه  به  را  کارخانه  شده  وثیقه  پول  تومان 
می افزایش  تولیدی  واحد  این  مطالبات  فعالیت  و  یابد 

 .داخت خواهد شدهم پر  نکارگرا

عدم دریافت مقرری بیمه بی اری  رونا  

 ماه پس از اخراج  ۹پس از  ذشت 
اسفند ماه، کارگران مهماندار و    10به گزارش روز یکشنبه  

رجاء   مجموعه  در  ریلی  شرکت  فنی یک  و  حرکت  و  سیر 
توسط  یکشنبه  امروز  تا  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  از  که 

شده  بیکار  گوی  اند،پیمانکار  یک  می  به  نزدیک  از  پس  ند: 
از سوی کارفرما به دلیل شیوع کرونا   الی دو دهه فعالیت، 

نتیجه   در  و  تلقی شده  بیکار  مازاد  ماه  اردبهشت  ابتدای  از 
ایم. یکی از کارگران بیکار شده گفت: هرچند در زمان  شده 

پرداخت   بسیار  تاخیر  با  ما  حداقلی  دستمزدهای  اشتغال 
با مشکالت  می و  نرم  عیشتی  م شد  پنجه  و  بسیاری دست 
خواهیم  آهن می کردیم، اما در این شرایط از مسئولین راه می

خود، نیت  حسن  اثبات  وضعیت    برای  پیگیری  بر  عالوه 
زمینه   نو  سال  آستانه  در  شده  بیکار  کارگران  اشتغال 

 .برقراری مقرری بیمه بیکاری ما را فراهم کند
 

سخت از  وضعیت  ار ران شهرداری سی

 ش ال  خود در جریانزایش مفا

 زلزلهِ اخیر  
دوشنبه   شهرداری  اسفن  4روز  کارگران  از  جمعی  ماه،  د 

حال حاضر  سی در  گفتند:  بویراحمد  و  کهکیلویه  در  سخت 
گذرد ما کارگران با از  سخت می که چندین روز از زلزله سی 

بدترین   در  بد معیشتی  از وضعیت  دادن سرپناه، جدا  دست 
پولی که  رغم مشکل بیییم. علکنمی  نشرایط موجود گذرا

نتیجه   مز  10در  طلب  و  ماه  کارگران  ما  برای  دی 
چند  خانواده  را  اخیر مشکالتمان  زلزله  آمده،  بوجود  هایمان 

دریافت کرده  چادر  تعداد معدودی که  جز  و  کرده  اند،  برابر 
هم   ندارند.  خانوادهایشان  و  خود  برای  سرپناهی  مابقی 

در۸۷اکنون   شاغل  سیشهردار  کارگر  مشغول  ی  سخت 
امخدمت  سایر  به مردم در کنار  اما  رسانی  دادگران هستند، 

ایجاد   شهر  مردم  سایر  همانند  ما  همه  اصلی  دغدغه 
کارگران   است.  خانوادهایمان  و  برای خود  سرپناهی موقت 

سی  وصول  شهرداری  نیازمند  زمانی  هر  از  بیشتر  سخت 
ایجاد سرپناه و تامطلب ک و  ن خورایهای مالی خود برای 

خانواده  و  خود  برای  آخرین  آذوقه  هستند.  حقوقی هایشان 
د کرده رکه  به  یافت  مربوط  که  بود  پیش  ماه  یک  ایم 

 .شداردیبهشت ماه سال جاری می 

 

علیرغم تجمعا  اعتراضیِ م رر به معیشت  

 ش درمان های بخشر تی 

 شود رسید ی نمی 
  معی از جاسفند ماه، در دومین روز از تجمع،    4روز دوشنبه  

دانشگاه شرکتی زیرمجموعه  و  درمان  و  های های بهداشت 
بی  ادامه  گفتند:  کشور  پزشکی  و  علوم  قوانین  به  توجهی 

از   سالمت  مدافعان  و  درمان  کادر  مطالبات  پرداخت  عدم 
عادالنه  توزیع  فوقجمله  بین    العادهی  کرونا  کار  سختی 

اورژانس   از  درگیر  بیمارستان   11۵واحدهای  اورژانس  و   تا 
دقیق  بخش  اجرای  و  بهداشتی  مراکز  و  ویژه  های 

و    20دستورالعمل   واحدها  همه  برای  موظفی  کسر  درصد 
عدم  شفاف و  کارانه  مبلغ  کاهش  علت  مورد  در  سازی 

مطالبات   از  بسیاری  و  لباس  پول  و  مسکن  حق  پرداخت 

 .تر خواهد کردها را گسترده ، نارضایتی دیگر

 

ن با  اآبادی همزمتجمع بازنشستگان خرم 

 جمعا  در تهران و سایر استانهات

یکشنبه   معترض خرم   3روز  بازنشستگان  ماه،  آبادی  اسفند 
ترین خواسته  گویند: مهم می ضمن بر پایی تجمع اعتراضی  

قانون تامین اجتماعی است و باید    9۶ما اجرای دقیق ماده  
های زندگی به اندازه سبد معاش افزایش یابد بعد از  هزینه

اجرای همسانه عادالن  آن،  بودجه  ی  تخصیص  و  سازی 
آن برای  خواهان  متناسب  آنها  اینکه  دارد؛ ضمن  اهمیت   ،

 .احیای درمان رایگان و حذف بیمه تکمیلی خود هستند

 

ماه مطال ا  مزدی   3عدم پرداخت 

  ار ران پیمان اری شر ت تراورس
چهارشنبه    ماه،     13روز  کارگران    ۶0اسفند  از  نفر 

پروژ با  ریلی    هپیمانکاری  گفتند:  کرمان  زرند  به  سریز 
به   نزدیک  ماه  اسفند  مزدی    3احتساب  مزایای  و  مزد  ماه 

می  پروژه  پیمانکار  دلیل طلبکارند.  به  که  تامین    گوید  عدم 
، از پرداخت دستمزد و سایر مطالبات کارگران ناتوان  اعتبار

کارفرما   دارند  اعتقاد  کارگران  که  است  حالی  در  این  است 

 .از کارفرمای اصلی وصول کرده استود را خمطالبات  
 

 ار ر در معدن زغال سنگ  ۶مسمومیت 

 زمستان یور  استان  لستان  

 بر اثر  از رفتگی 
چهارشنبه   روز  ماه،    29عصر  در    ۶بهمن  کار  حین  کارگر 

معدن زغال سنگ زمستان یورت شهرستان   3تونل شماره  
از شدند.    آزاد شهر استان گلستان بر اثر گازگرفتگی مسموم

دیده   آسیب  کارگران  سرپایی    2مجموع  صورت  به  نفر 
منتقل شدند که   آزادشهر  بیمارستان  به  بقیه  و  درمان شده 

آن  همه  است. حال  شده  گزارش  مساعد  ها 
ات این  آزادشهر گفت:  دپوی  فرماندارشهرستان  به دلیل  فاق 

شماره   تونل  در  گاز  انباشت  و  استخراجی  سنگ    3زغال 

ر  ۶برای       .استداده    خ معدنچی 
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 ! رگران زنابر، حق مسلم کا ابل کار برمق   ررابر دب  دستمزد

تجمع نیروهای پیمان اری شر ت عملیا   

 غیر صنعتی پتروشیمی در بندر ماهشهر 

شنبه  ب  روز  خوزستان،  بازتاب  گزارش  ماه،    1۸ه  بهمن 
جمعی از نیروهای پیمانکاری شرکت عملیات غیر صنعتی و  
به   اعتراض  در  ماهشهر،  بندر  پتروشیمی  صنایع  خدمات 

حراس مقابل  در  خود،  شغلی  این شه  توضعیت  بعثت  رک 
معترض،   کارگران  این  کردند.  برپا  اعتراضی  تجمع  شهر، 

کامل اجرای  طبقه   خواستار  این  طرح  در  مشاغل  بندی 
بهمن ماه، برای دومین بار  19شرکت هستند. روز یکشنبه  

جمعی از نیروهای پیمانکاری شرکت عملیات غیر صنعتی و  
ب اعتراض  در  ماهشهر،  بندر  پتروشیمی  صنایع    ه خدمات 

این وض بعثت  شهرک  حراست  مقابل  در  خود،  شغلی  عیت 

 .شهر، تجمع اعتراضی برپا کردند
 

 علیه  ار ران شهرداری الوند عتراضا

 عمل رد مسئوالن استان قزوین
دوشنبه   روز  گزارش  پیمانکاری    4به  کارگران  ماه،  اسفند 

می الوند  حدود  شهرداری  بخش    ۸0گویند:  در  کارگر 
ه الوند  شهرداری  دریافت    تیمسخدمات  برای  بارها  که 

ایم اما  اقدام کرده   اعتراض و   ای خود مطالبات مزدی و بیمه 
نمی را  مشکالتمان  پاسخ  این  مسئوالن  ما  خواسته  دهند. 
و شهرستانی بتوانیم به  است که با کمک مسئوالن استانی  

آستانه   در  خود  ای  بیمه  و  مزدی  مطالبات  از  کمی  بخش 
ماه معوقات مزدی و    3  تا   2سال نو برسیم. در حال حاضر  

ای طلبکاریم و فشار گرانی مشکالت زیادی را برای ما  بیمه

 .و خانوادهایمان ایجاد کرده است
 

 جان باختن یک  ار ر در حین  ار 

 در ایرانشهر  
شنبه   سه  روز  رکنا  گزارش  رییس    12به  ماه،  اسفند 

در   کارگر  یک  گفت:  ایرانشهر  بیمارستانی  پیش  اورژانس 
تان سیستان و بلوچستان در  نشهر واقع در اسیرااشهرستان  

حین کار در اثر ریزش آوار حین خاکبرداری ساختمانی در  
گشت،   ناپدید  دقایقی  برای  و  گرفتار  آوار  زیر  شهر  مرکز 
اورژانس   پرسنل  آوار،  زیر  از  آوردن مصدوم  بیرون  از  پس 
ولی   کردند  مصدوم  احیا  به  شروع  پزشکی  فوریتهای 

،احیا   این  وثرممتاسفانه  و  از    واقع نشد  کارگر جان خود را 

 .دست داد

 

بر اثر   زحمت ش  پرستار 1۰۰تا  نون حدود  

 ! رونا جان باخته اند

شنبه   بهداشت،    9روز  وزیر  پرستاری  معاون  ماه،  اسفند 
گرامیداشت   مراسم  در  پزشکی،  آموزش  و  شهدای  درمان 

از   بیش  تاکنون  گفت:  سالمت  به    ۶2مدافع  پرستار  هزار 
پرستار نیز در این مسیر به    100مبتال شده و حدود    ونارک

افزود، پرستاران مطالبات زیادی دارند،  شهادت رسیده  اند و 
تعرفه قانون  اجرای  مطالبات  این  از  که  یکی  است  گذاری 

و سال  است.  نشده  اجرا  و  گذشته  آن  تصویب  از  در  ها  ی 
از زحمات آن  با قدردانی  باید  افزاید:  این ادامه می   قشر  ها 

 .ها دلگرمی بدهیم پر تالش به آن 

 

  ار ران پیمان اری پاالیشگاه  خواست

 نفت تهران  
شنبه   در    9روز  شاغل  پیمانکاری  کارگران  ماه،  اسفند 

تهران نفت  حقوق  گفتند  پاالیشگاه  دریافت  خواستار  ما   :
کنند. تعداد  قانونی  هستیم که کارکنان رسمی دریافت می 

  1۷00کم به  تهران، دست  نفت  کارگران پیمانی پاالیشگاه
رسد که از  برخی مزایایی قانونی و خدمات عرفی و  نفر می

رفاهی محروم هستند. فاصله دریافتی یک کارگر پیمانی با  
تهران که در یک کارگاه کار    یک کارگر رسمی پاالیشگاه

حدود  می حداقل  این    4تا    3کنند  است.  تومان  میلیون 
پ کارگران  سایر  که  شغلی  مانیدرحالیست  عناوین  با  ی 

میانگین   با  پاالیشگاه  در  سابقه    1۵تا    10مختلف  سال 

 .کاری کمترین دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند 

 

 ار ران فضای س ز شهرداری   عتراضا

 ن ود امنیت شغلی نس ت بهم آباد خر
شنبه   سه  سبز   12روز  فضای  پیمانی  کارگران  ماه،  اسفند 

گفت آباد  خرم  حضور  مدت د:  نشهرداری  سبب  به  هاست 
پیمانکاران از امنیت شغلی ضعیفی برخورداریم. جدا از نبود  
مزدیمان   مطالبات  پیمانکار  نتیجه حضور  در  شغلی،  امنیت 

شود و این  هار ماهه پرداخت میهر ماه با تاخیر یک الی چ
خواسته   است.  داده  قرار  مالی  بد  شرایط  در  را  ما  موضوع 

ز شهرداری خرم آباد، تبدیل  سب  یاصلی کارگر پیمانی فضا
وضعیت قراردادشان از پیمانی به رسمی است. در هر دوره  

کند تعداد قابل توجهی که پیمانکار یکی از مناطق تغییر می 
می  بیکار  کارگران  یک  از  صورت  به  موضوع  این  و  شوند 

 .روال درآمده است

توسط   زحمت شانبه آتش  شیدن سرپناه 

 شیراز  ود  رنیروهای پاسگاه میان 

شنبه   سه  در    12روز  مستقر  نیروهای  ماه،  میان  "اسفند 
سرپناه یک خانواده را در حالیکه یک کودک در این    "رود

به آتش کشیدن   و  به آتش کشیدند. تخریب  بود،  پناه  سر 
سیاست به   زحمتکش  مردم  جاری    سرپناه  و  روزمره 

 .شهرداریها و نیروی انتظامی تبدیل شده است
 

ن و مستمری بگیران تامین تگاستجمع بازنش

اجتماعی مقابل ساختمان  انون  

 شستگان ت ریزبازن
شنبه     و    1۸روز  بازنشستگان  از  شماری  ماه،  بهمن 

عدم   به  اعتراض  در  اجتماعی،  تامین  بگیران  مستمری 
بازنشستگان   کانون  ساختمان  در  مطالباتشان،  به  رسیدگی 

خواستار   و  زدند  اعتراضی  تجمع  به  دست  فای  ستعا تبریز 
آذربایجان   استان  بازنشسته  کارگران  کانون  شرقی رئیس 

بگ مستمری  و  بازنشستگان  اجتماعی  شدند.  تامین  یران 
تبریز می گویند: اگر مسئولین در راستای حل مشکالت ما  
به کسانی   را  و جای خود  کنند  عاجز هستند، کناره گیری 
تجمع  هستند.  کارآمد  مدیریت  اجرای  مشتاق  که  بدهند 

به  شستنباز و  بود  همراه  انتظامی  نیروهای  دخالت  با  گان 
 .ترین وجه ممکن در تبریز سرکوب شدقهری

 

تجمع  ار ران ابنیه فنی نواحی لرستان  

در اعتراض به وا ذاری دوباره شر ت  

 تراورس به بخش خصوصی 
تاریخ    به  گزارشی  اعتراض  19یکشنبه  به  ماه،  بهمن 

لرس نواحی  تراورس  فنی  ابنیه  روزهای  ان  تکارگران  از  که 
ادامه   است، هم چنان  آغاز شده  . کارگران می  داردگذشته 

باعث   آنچه  شده،  گویند:  کارگران  اعتراض  و  نارضایتی 
تراورس   شرکت  مالکیت  وضعیت  از  کارگران  بالتکلیفی 
به   تراورس  واگذاری  زمان  از  ماه  سه  تا  دو  از  بعد  است. 

مشغولراه  سابق  پیمانکار  با  کارگران  هنوز  و  کار  آهن  ند 
راه  منعقد  شرکت  مستقیم  قرارداد  کارگران  با  هنوز  آهن 

شنی آن  بر  عالوه  است.  راه دهنکرده  شرکت  در  ایم  آهن 
هزار کارگر بار دیگر به    ۷تالش است تراورس را به همراه  

  .بخش خصوصی واگذار کند
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 ! د گرددبای  ودباح و دسته نا با هر جن سالمی  اجمهوری 

بازنشسته با تجمع مقابل مجلس  ار ران 

 خواستار و سازمان برنامه شورای اسالمی

 ید ی به مطال ا  خود شدندرس

یکشنبه   بازنشسته   2۶روز  کارگران  از  جمعی  ماه،    بهمن 
مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع اعتراضی بر پاکرده و  

میلیون   9: در شرایطی که سبد معیشت و خط فقر،  گفتند
دستمزد است،  مزایای همسان  تومان  احتساب  با  سازی،  ما 

وجه عادالنه نیست. یچ ه همیلیون تومان است و این ب 3زیر 
مستمری هزینهبایستی  اندازه  به  افزایش  ها  زندگی  های 

سازی اجرایی که نواقص  یابد. در اسفندماه بایستی متناسب 
بسیاری دارد، برای همه بازنشستگان کارگری اصالح شود.  

بازنشست و  کارگران  برنامه  سازمان  مقابل  در  آن  از  بعد  ه 
خواستار و  کردند  تجمع  این  مذ  بودجه  مقامات  با  اکره 

اختصاص   تبعیض در  و  با مطالبات خود  ارتباط  در  سازمان 
ها شدند ولی رئیس این سازمان حاضر نشد در جمع  بودجه 

 .بازنشستگان کارگری حاضر شود 
 

تجمع اعتراضی بازنشستگان سازمان تامین 

 عی در سنندج اجتما
یکشنبه    سراسری    2۶روز  تجمع  با  همزمان  ماه،  بهمن 

در ستشبازن در   گان  مختلف  هم    شهرهای  سنندج 
خواهان   آنها  زدند.  اعتراضی  تجمع  به  دست  بازنشستگان 
ای   بیانیه  رابطه  این  در  و  شدند  خود  حقوق  همسانسازی 

و   د.نمودنمنتشر   بازنشستگان  سراسری  تجمع  بیانیه  متن 
شرح   این  به  اجتماعی  تأمین  سازمان  بگیران  مستمری 

 ت:اس
بازنشستگا معیشتی  هر    و   نوضعیت  بگیران  روز مستمری 

بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته اما دولت همچنان  
تأمین   بازنشستگان  صندوق  به  خود  بدهی  پرداخت  از 

بر   بالغ  باز    340اجتماعی که  است سر  تومان  هزار میلیارد 
هایی که  زند. نمایندگان مجلس نیز علیرغم تمامی وعده می
نتوانسته داده  مطالبا اند  شدنم   تاند  اجرایی  تا  را  ها آن   ا 

بودجه   در  و  نمایند  چشم   1400پیگیری  روشنی  نیز  انداز 
های ما وجود ندارد. ما امروز در  برای برآورده کردن خواسته 

بلند مطالبات  اینجا جمع شده  با صدای  ایم که یکبار دیگر 
به شرح زیر بیان کرده و خواهان    را  قانونی و مشروع خود

  :مویشها اجرای فوری آن 
ماده   افزایش    9۶براساس  درصدد  اجتماعی،  تامین  قانون 

این   از  هریک  و  بوده  یکسان  باید  بازنشستگان  حقوق 
از افزایش حقوق بازنشسته ها به تناسب پرداخت حق بیمه 

برخوردار شوند؛ سازمان تأمین اجتماعی موظف به افزایش  
و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان تراز با نرخ تورم  

دگی و خط فقر است که االن به ده  های زنفزایش هزینها  و 
 .میلیون رسیده است

ماده   )ب(  بند  اجرای  خواهان  توسعه    12ما  ششم  برنامه 
به   را موظف  اجتماعی  تامین  اقتصادی هستیم که سازمان 

بگیران متناسب مستمری  و  بازنشستگان  حقوق  سازی 
ر و کامما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان ه.  کندمی

  .مان تامین اجتماعی هستیم غیرهمکار ساز
ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان و 

اجتماعی هستیم تامین  سازمان  بگیران  سازمان  .  مستمری 
ماده   طبق  اجتماعی  اجتماعی    ۵4تامین  تامین  قانون 

مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه پرداز اجباری  
این ماده  است و ما خواها  یمقبه طور مست ن اجرایی شدن 

 .قانونی هستیم
و   معیشتی  مشکل  است  موظف  اجتماعی  تامین  سازمان 
بیمه از کار افتادگان و مستمری بگیران را حل نماید و به 

بازنشستگان   نابسامان  نماید  99وضعیت  مبنای   .رسیدگی 
سازی مشاغل  محاسبات »چهار/سی ام« در اجرای همسان

های بازنشستگی و مستمری  آور در طول سالناسخت و زی
کند و سازمان باید حق و بگیری به هیچ وجه کفایت نمی

و   دیوان عدالت  رای  مطابق  و  قانون  براساس  را  ما  حقوق 

 .مبنای »سی/ سی ام« بپردازد
ماده   ج  بند  اجرای  خواهان  پنجساله    112ما  برنامه  قانون 

داخت حق  پر  ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 
در  منطقه   اجتماعی  تامین  سازمان  بازنشستگان  جنگی 

 .مناطق جنگی هستیم
 

سخت از   ار ران شهرداری سی عتراضا

 شانتاخیر در پرداخت معوقا  مزدی 
سخت در  بهمن ماه، کارگران شهرداری سی  1۸روز شنبه   

در   گفتند:  بویراحمد  و  و    11کهکیلویه  سپری    1۵ماه  روز 
ماه    2قط یک ماه حقوق فروردین را  ف  ،شده از سال جاری

گرفته  یعنی  پیش  ا  10ایم،  تاخیر  به  مطالباتمان  فتاده  ماه 
واحد خدمات شهرداری سی  کارگران  از  سخت است. یکی 

خود   اقدام  آخرین  در  شهر  شورای  پیش  یکسال  از  گفت: 
برای تغییر شهردار، فردی بازنشسته را به عنوان شهردار به  

که   کرده  معرفی  شهر  رنبمردم  مدیریت  برای  جدیدی  امه 
می را  راهی  همان  و  انجام  ندارد  قبلی  شهرداران  که  رود 

   .دادندمی
رژیم از  بهمن ماه، نماینده    21روز سه شنبه  که است  جالب

ضمن دفاع  ها  کهگیلویه و بویراحمد در شورای عالی استان
شهردار   شهرداری  از  کارگران  مزدی  مطالبات  گفت: 

به  سی مربوط  جدید  دیمسخت  شهردار  و  است  قبلی  ران 
حال  نمی در  باشد.  افراد  گذشته  عملکرد  پاسخگوی  تواند 

به شهرداری  معوقات مزدی  حاضر  برای پرداخت نشدن  ها 
شهرداری  عموم  و  گرفت  خرده  نباید  دلیل  کارگران  به  ها 

 .اندنداشتن درآمد پایدار از سوی دولت رها شده

 ار ران واحد نگهداری   ا اعتراض

 ن آذربایجانآهراه
ابنیه    20روز دوشنبه   و  کارگران نگهداری خط  ماه،  بهمن 

گفتند: تبعیض، تفاوت و نابرابری از  آذربایجان  آهن  فنی راه
لحاظ دستمزد، حقوق و مزایا و امنیت شغلی میان کارگران  

خط"امور   راه   "نگهداری  واحدهای  سایر  )مانند  با  آهن 
حرک و  سیر  نقل،  و  حمل  ناوگان،  تاسیسات(    و   تکشش، 

تر از سایر حقوق آنها بسیار پایین   وجود دارد و از این لحاظ 
راه  اواحدهای  راه آهن  کارگران  آذربایجان عالوه  ست.  آهن 

خواسته دارند،  مشکل  پیمانکار  با  اینکه  راه بر  از  آهن  شان 
همسان و   وضعیت   تعدیل  کشور،  حقوقکل  شان  سازی 

 ت.اس
 

مین تا بگیرانبازنشستگان و مستمری 

 اجتماعی بار دیگر تجمع  ردند
بگیران اسفند ماه، بازنشستگان و مستمری  3روز یکشنبه   

تامین اجتماعی، در تهران مقابل سازمان تامین اجتماعی و 
شهرستان  تجمع  در  اجتماعی  تامین  ادارات  مقابل  ها 

کامل   اجرای  خواهان  معترضان  داشتند.  پا  بر  اعتراضی 
بازنشسهمسان حقوق  زیان گاتسازی  و  سخت  مشاغل  ن 

با   متناسب  بیمه   30آور  ) سال  مشاغل    20پردازی  سال 
سال سنوات ارفاقی( و بازگرداندن   10سخت و زیان آور و  

 .های شستا به سازمان تامین اجتماعی هستندسرمایه 
 

ماه   1۴سد مخزنی شهر بیجار پیمان ار 

  ار ران را پرداخت ن رده استدستمزد 
دوشنبه   سد  ما  بهمن  2۷روز  پروژه  کارگران  از  تعدادی  ه، 

گفتند:  گیالن  استان  در  واقع  بیجار  شهر  مخزنی 

  ۶پیمانکاری که ما در استخدامش هستیم حدود  

ماه حقوق سال   ۸را به همراه   ۹۸ماه حقوق سال  

حق بیمه  همچنین چند ماه    جاری به ما بدهکار است. 

  ن کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده که در نتیجه آ
های ما فاقد اعتبار شده است، هر چند که به دلیل  فترچه د

قراردادی بودن کار در این پروژه عمرانی همیشه نگران از  
دست دادن شغل خود هستیم. هر چند وقت یکبار تعدادی 

خود معوقه  مطالبات  دریافت  بدون  همکارنمان  کار    از  از 
 .شوندبیکار می 

 

  ط ق اطالعا  بانک جهانی زنان ایرانی 

 هستند ئله اشتغال ارترین نیرو  ار درمسبی
پنجشنبه    روز  مجازی  گزارش  اساس  ماه،    30بر  بهمن 

آورده   جهانی  بانک  اطالعات  از  نقل  به  آرمان  اندیشکده 
درمسئله   کار  نیرو  بیکارترین  بعنوان  ایرانی  زنان  است: 

در صد آنها دارای    1۷.  3اشتغال شناخته میشوند، زیرا تنها  
می  درحوز  به  باشند.شغل  ایران  رتبه  دلیل  اشتغال  همین  ه 

 .کشور جهان است 1۸2از میان   1۷۷زنان رتبه  
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 مي آورد،رد  اوآسيب جسمي    ر گدی   ه فردیه فردی بک  زماني"

عمد  ير  ما قتل غمد، این را  بيانجای  وگ  رم  هکه ب  آسيبيم  ه  آن 

ناميم؛ و آسيب    هکب از پيش بداند  رامي که شخص ضاهنگ  مي 

ا گاآنشد،  هد  منجر خواقابل  ف مرط به مرگ    دهوار را  و  ه عمل 

  در چنان   راامعه صد ها پرولتر  ج امي کهنگه  اميم.نمد مي  ع  قتل

  س ري زودم مرگداه  م به طور حتا به نمي دهد که آ  رقراوضعي  

افتند،    طبيعي  يرغ و   به  مي  اهمامرگي  ناشي  اندازه  مال  اع  زن 

قتي  ، وريضرب شمش  بهوله و یا  لگ رگ در اثر شليک  مخشونت که  

از شر ر  ان انس   ران امعه هزاج و  ه  ختوم ساريات محح  زمط الایا 

مر  آنها قرار  شرایطي  در  دي  ا  که  قدهد  آن  زندگي  ب  ادرر  ه 

مي سازد   مجبور  ون ن قا  وبچزور    را به ا  نهي آتند، وقتنيس   ن کرد

این    که مر شرادر  تا  بمانند  اجتناب   که  گیط  این    نتيجۀ  ناپذیر 

ي  م  ي هم خوبند و به  مي داعه  م ا؛ وقتي ج سداست فرا ر  طشرای

شرایط خواهند شد،  ن  اني ایربق  جبارا ان نفر  ارهزاین  ا  داند که

اب  و وجود  شرا  برم  ایطین،  را  مي  ار  رقربوطه  ین ا  د،دارنگاه 

مد توسط  ل عت مثل قتمد است، درسقتل ع  وعنک  ی ه  عل جامعم

پنهاني و خاقتل  یک فرد؛ قتلي که هئي  ت  چيفانه،  نمي  ند  واکس 

ست، ينتل  ا قهري که ظاتلق  کند.اع  ویشتن دفاز خ  آن   لادر قب

ناتق  ا کسيرزی را  قربانا  بيند، زیرا که مرگ  ميل  ن  ي چوناین 

به  گرم طبيعي  مظني  چرر  آید  کي    مل عه  بتعرض  آن،    دره  ا 

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

 " است  رزتل عمد محق اینجا ارتکاب به حال در

 

 ("تانلسدر انگ گرارقۀ کطب وضع"گلس یک انردرف)
 

تحلیل   و ا دیدگاه هاایی ببرای آشن

ایران از  خلق  ائیدفچریکهای  ی ها

 ید: کنیردیدن ز  ایه تیسا
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

فدائی خلق  های س با چریکای تمابر

 نمائید: اتبه نشانی زیر مک با نایرا
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 کی: یپست الکترونآدرس 
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 
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