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 سرسخن: 
 ارگران و اپیدمی کرونا ک

اپیدمی کرونا   ایران  با اوج گیری شیوع  که از آن تحت  در 
چهارم"عنوان   برخی    "موج  اساس  بر  برند  می  نام  هم 

  هزار نفر در کشور   20گزارشات منتشر شده روزانه بیش از  
و   شده  مبتال  کشنده  ویروس  این  ایام  به  این  طور  در  به 

بیماری جان    400روزی    اًحدودمتوسط   این  اثر  بر  نیز  نفر 
می بازند. البته با توجه به اینکه در جمهوری اسالمی هیچ  

به این آمار    ،آماری از گزند مصالح این رژیم در امان نیست
هم باید به مثابه آماری که تنها گوشه ای از واقعیت را بیان  

جا و  مبتالیان  واقعی  آمار  که  چرا  کرد.  نگاه  کند    ن می 
بی   باشد.  می  بیشتر  این  از  عمل  در  بدون شک  باختگان 
دلیل نیست که در رسانه های جمهوری اسالمی گاه گفته  
می شود که دیگر نه بیمارستانها تخت خالی برای بستری  

قبر گورستانها  نه  و  دارند  کرونا  به  مبتالیان  تازه کردن    ی 
 برای کسانی که تازه بر اثر کرونا  جان باخته اند.  

که تا چند ماه    کرونا یک همه گیری عمومی است  یربیما
و  نداشت  با آن وجود  مقابله  برای  واکسنی هم  پیش هیچ 
در نتیجه رهنمود نهاد های پزشکی در همه کشور ها زدن  

فاصل رعایت  در    ۀماسک،  خود  کردن  قرنطینه  و  اجتماعی 
ضروری   کارهای  برای  مگر  منزل  از  نشدن  خارج  و  خانه 

دانیم می  اما  دولت ک  بود.  که  دارد  معنا  زمانی  قرنطینه  ه 
که از کار و ممر  مسئولیت تامین زندگی افراد قرنطینه شده  

را بپذیرد. بنابراین در شرایطی درآمد خود محروم می شوند  
زندگی   تامین  جهت  مسئولیتی  هیچ  اسالمی  که جمهوری 
مردم تقبل نکرده و نمی کند و حتی حسن روحانی رئیس  

ما اصال چیزی به نام  "م گفت:  ی تمامبیشربا    جمهور کشور
نداریم برای  "قرنطینه  مجبورند  زحمتکشان  و  کارگران   ،

از خانه خارج شده و   اپیدمی کرونا  تامین معاش در شرایط 
که در ایران زیر است  از سوی دیگر روشن  سرکار بروند.  ه  ب

رعایت   امکان  کار هم  محیط  در  اسالمی  جمهوری  سلطه 
جلوگیری از کرونا می  راههای    زه یکی ا ک اجتماعی  فاصله  

طبیعی   بطور  هم  دلیل  همین  به  ندارد.  وجود  عمال  باشد 
از مبتالیان و قربانیان کارگران و   بی چیزان بخش بزرگی 

 این بیماری را تشکیل می دهند.  

   2صفحه    را بیشتر این واقعیت ، در اینجا با ذکر چند نمونه

فعال کارگری در   ۳۰کم بازداشت دست

 ران روز جهانی کارگر در ته تتجمعا
شنبه   برگزاری    ۱۱روز  با  همزمان  ماه،  اردیبهشت 

ایران،  تجمع  در  شهر  چند  در  کارگر  جهانی  روز  های 
اساس   ۳0کم  دست بر  شدند.  بازداشت  تهران  در  تن 

امنیتی   نیروهای   ، منتشر شده  در  گزارشات  که  انتظامی  و 
خیابان  و  کار  مقابل  وزارت  ساختمان  اطراف  ضور  حهای 

این افراد،  از   داشتند، عالوه بر بازداشت    در تالش بودند تا 
برگزاری هر نوع تجمعی جلوگیری کنند. پیشتر کارگران و  
روز   مناسبت  به  تجمعی  برگزاری  برای  کارگری  فعالین 

وزا  مقابل  در  مه،  ماه  اول  کارگر،  کار،  جهانی  فراخوان  رت 
انتشار یافته    یهاتصاویر و فیلمداده بودند. در همین حال،  

شبکه  تجمع در  برگزاری  از  حاکی  اجتماعی  به هایی  های 
مشهد، مناسبت روز جهانی کارگر در رشت، اصفهان، تبریز،  

مریوان آباد، خرمتپه،  شوش و هفتکرمانشاه، سنندج، کرج، 
تجمع  است.  اراک  رو و  شرایطی های  در  کارگر  جهانی  ز 

می دستگاه برگزار  که  امنیتی  شود  وزارت  بهای  ویژه  ه 
آن  اطالعات،  در  شرکت  از  را  صنفی  و  کارگری  ها  فعاالن 

  .منع کرده بودند
 

تجمع   ۲۶در روز جهانی کارگر دستکم  

 اعتراضی و مراسم گرامیداشت

 روز کارگر برگزار شد  
شنبه   روز  که  داد  گزارش  هرانا  اردیبهشت   ۱۱خبرگزاری 

 ( از   ۱ماه  شماری  کارگر،  جهانی  روز  با  مصادف    می( 
دستکم در    بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

تهران،    ۱۶ ساری،  قزوین،  یزد،  آباد،  خرم  جمله  از  شهر 
کرج،   کرمانشاه،  تبریز،  مشهد،  دزفول،  شوش،  نیشابور، 

اصفهان سازمان اراک،  ساختمان  مقابل  در  رشت  و  اهواز   ،
اجتماعی شهر خود،   زدند.  تامین  به تجمع  از  دست  جمعی 

و   ،کارگران کارگری  راستای    فعاالن  در  شهروندان 
از این قشر دستکم در     ۵گرامیداشت روز کارگر و حمایت 

در   سنندج  کار،  وزارت  مقابل  در  تهران  جمله  از  شهر 
بانه در  2شهرک صنعتی شماره   میدان کارگر، مریوان به  ، 

و  شهر  این  شانوی  پارک  و  کار  در محل  جداگانه  صورت 
خود، کار  محل  در  آباد  شرکت    سرو  کارگران  از  شماری 

شرکت،  این  محوطه  در  تپه  هفت  نیشکر  و صنعت  کشت 
کارگ و  بازنشسته  زنان  از  واحد  گروهی  شرکت  ران 

تهرا در  واقع  آزادی  پایانه  در  حومه  و  تهران  ن اتوبوسرانی 
مسالمت آمیز با یورش این تجمعات    دست به تجمع زدند.

مواجمامورین   رژیم  تامنیتی  در  و  شد  در  هه  قابل  مران 
کار   مامورین وزارت  توسط  کنندگان  تجمع  از  تن  ها    ده 

  سرکوبگر جمهوری اسالمی دستگیر شدند.

   د،در باره زندگی رفیق شهی 

 احمد پیل افکن 

سال    2۸در   از    ۶0آبان  یکی  قدر  های  شهر محله  دیمی 
محله   نزدیک  ها"بندرعباس  جریان    "اوزی  یک  در 

دو چریک فدائی   ،درگیری خیابانی با پاسداران شب پرست  
و  افکن  پیل  احمد  رفقا  نبردی    خلق  از  پس  رکنی  حسین 

را   خود  جان  انقالب  قهرمانانه  راه  کردن  هموار  وثیقه 
نمودند. ستمدیدگان  و  عز کارگران  یاد  داشت  گرامی  یز  با 

ر این جا به درج زندگی نامه مختصری هر دوی این رفقا د
 زیم.ا که از رفیق احمد پیل افکن در دست است می پرد

در   احمد  قدیمی    ۱۳۳۹سال  رفیق  های  محله  از  در یکی 
جریان  در  آمد.  بدنیا  متوسط  خانواده  یک  در  بندرعباس 
جامعه   که  بود  بازرگانی  رشته  در  دیپلم  گرفتن  و  تحصیل 

وضع انقالب ِ دچار  افزون  روز  رشد  با  گشت.  انقالبی  یتی 
رژیم  و  امپریالیسم  سلطه  علیه  زحمتکشان  و  کارگران 

هز  مزدورش مانند  هم  احمد  رفیق  آموز  شاه،  دانش  اران 
در شرایط بعد از قیام بهمن  دیگر به سیل انقالب پیوست.  

مبارزه   دلیل  به  ایران  که سازمان چریک های فدائی خلق 
اش با نظام سرمایه داری و رژیم وابسته  خونین و قاطعانه  

به   و  قرار گرفت  توده ها  استقبال  شاه مورد  امپریالیسم  به 
آن که  اطر در شرایطی که توده وسیع خ همین   به تصور  ی 

از قیام هم که به همین اسم فعالیت می کرد    سازمان بعد 
همان سازمان کمونیستی قبلی است به هواداری از آن می  

احمد نیز با چنان تصوری به خیل هواداران    پرداختند رفیق
پیوست. سازمان  با  این  بایست  می  که  مزبور  سازمان  اما 

ده دالئل قدرت گیری چه بر سر انقالب مردم آم  نتحلیل آ
را   جدید  رژیم  ماهیت  کلی  طور  به  و  خمینی  دسته  و  دار 

زی را    و راه تداوم انقالب تا پیرو برای مردم تشریح کرده  

   ۳حهصف                از این وظیفه  ، مردم قرار می داد  بلدر مقا
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 ! ی اسالمیمهورسم جیسته به امپریالیم وابژر گ برمر

 1صفحه  زا                 ...   کارگران و کرونا

رئیس    (۱400فروردین ماه امسال)  ۱7در  می کنیم.    شنو ر
که   داد  گزارش  نیشابور  پزشکی  علوم  کارگر     ۶7دانشکده 

یکی از واحد های صنعتی این شهر به کرونا مبتال شده اند. 
و با اینکه  کارگر در آن کار می کنند    ۵00کارخانه ای که  

داده   را  کارخانه  تعطیلی  درخواست  پزشکی  علوم  دانشکده 
اما هنوز سا بقیه کارگران روشن شود  تا وضعیت  این    ت  با 

سوی   از  است.  نشده  موافقت  درخواست 
دیگر مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی  

است که  تهران،   کرده  نفر    ۱200اعالم 
از رانندگان و پرسنل شرکت اتوبوسرانی  

م شدهتهران  کرونا  به  این  بتال  از  و  اند 
تاکنون   را  ۱۳تعداد   خود  جان  از    نفر 

اند داده  شرایطی    .دست  در  همه  این 
که  ماه  ۶در    است  (  ۱۳۹۹)   مهر 

شرکت   درمان  و  بهداشت  مدیرعامل 
و   ابتال  اعالم کرد که میزان موارد  نفت 

هزار   4بستری صنعت نفت رقمی بالغ بر 
می   ۱00و   نشان  را  تعنفر  که  داد  دهد 

از   ناشی  های  کووید  جانباخته  به  ابتال 
نفر تاکنون    400در صنعت نفت نیز    ۱۹

 بوده است. (۱۳۹۹)مهر 
مو این  است  ارد  خود  آن  نسبت  بیانگر  چه  کارگران  که 

.  تشکیل می دهندباالیی در میان قربانیان اپیدمی کرونا را  
امری که نشان می دهد بورژوازی زالو صفت کشور و سگ  

وری اسالمی  چه نقش بزرگی در گسترش  نگهبانش جمه
داشته  ردر میان کامرگبار  بیماری  این   سرمداران  اند.  گران 

در آغاز شیوع کرونا با آگاهی از عواقب     اسالمیجمهوری  
به   بود  داده  را نشان  در چین خود  که  ویروس  این  مرگبار 

نمایش انتخاباتی مجلس یازدهم و    به   مردمکشاندن   خاطر  
پیمایی   که   (۱۳۹۸)   ، بهمن  22راه  زمانی  بود    درست  الزم 

،  اعمال شودت هائی  محدودی  کرونابرای جلوگیری از شیوع  
کرده و واقعیت خطرات  خودداری  به مردم  واقعیت  از بیان  

سردمداران جمهوری    ابتال به کرونا را از آنان پنهان نمودند.
حتی جلوی پرواز های شرکت هواپیمایی ماهان به    اسالمی 

را  چین  شیوع  هم    کشور  باعث  وسیله  این  به  و  نگرفتند 
این   شدند.  وسیعتر  کاریها  ر   ه ببیماری  کم  این  تمامی  غم 

امروز  ،  گشتهجایعی بزرگ در زندگی مردم ما منجر  که به ف 

  ورود آن  در رابطه با هم که واکسن این بیماری کشف شده 
سیاست ارتجاعی در پیش گرفته و از ورود واکسن   به کشور

برخی   ساخت  کنند.های  می  جلوگیری  این خود    کشورها 
ها   تشدیدسیاست  و روند    موجب  زندگی    نابودی  مرگ 

توده   و  عامل کارگران  و  ما  محروم  بار    های  فاجعه  اوضاع 
 کنونی است.

اپیدمی کرونا از یک سو با تاثیراتی که بر اقتصاد گذاشته و 

هتل   مثل  اقتصادی  های  رشته  از  برخی  تعطیلی  باعث 
مراکز ورزشی، شرکت های هواپیمایی و...  داری، رستورانها،

از کار بیک  طور طبیعی میلیونهاه  شده ب   ار کرده و کارگر را 
و فالکت   واقعی در فقر  بیمه  به دلیل فقدان  کارگران  این 

اند شده  این    .  رها  به  کارگران  ابتالی  با  دیگر  سوی  از 
جان خود را از دست داده و  بیماری تاکنون چند هزار کارگر  

بزرگی  و مخرب  ترتیب این بیماری تاثیرات مرگبار  به این  
کارگران بر جا گذاشته   و   در زندگی  خانواده های کارگری 

 است.
که   وقتی  مرگبار تا  تاثیرات  از  پیشگیری  برای    واکسنی 

ویروس کرونا پیدا نشده بود جمهوری اسالمی با جلوگیری 
و   قرنطینه  شفاف اطالع  عدم  از  جامعه  رسانی  جان    به  با 

اما از وقتی که واکسن کرونا کشف و   ؛ان بازی کردکارگر
دور    ه استیع و مورد استفاده قرار گرفتزدر سطح جهانی تو 

دیگری از بازی سردمداران جمهوری اسالمی با جان مردم  
. اگر قبال روحانی می گفت  ه استشروع شدنیز  و کارگران  

واکسن از  که  خامنه ای می گوید  قرنطینه نداریم امروز هم  

آمریکا کشو های  نکنید.  ر  وارد  انگلیس  دیگر    و  طرف  از 
خودشان اعالم  کومتی تا بدانجاست که  ح فساد در دستگاه  

واکسن   واردارت  برای  ارز  دالر   میلیونها  که  اند  کرده 
. با توجه  اختصاص داده اند اما واکسنی هم وارد نشده است

ک است  هائی  واقعیت  چنین  ایران    امروز  ه  به  برخالف در 
 جدی ایاز واکسیناسیون خبرن  از کشورهای جهابسیاری  
میان   و  در  حا   ایراننیست  اسالمی  تحت  جمهوری  کمیت 

همسایگان   همه  به  های کشورو  نسبت 
و   منطقه عربی  متحده  امارات  جمله  از 
سرعت روند پیشگیری و    به لحاظترکیه  

عالوه   عقب تر است.  واکسیناسیون بسیار
غارتگر    و  دزد  رژیم  این،  جمهوری بر 

هزینه اسالمی   که  است  تالش  در 
نیز   را  مردم واکسیناسیون  دوش  بر 

واکسیناسیون   دازد.نبی هزینه  حالیکه  در 
کرونا باید از سوی دولت تامین و این امر 

کار جمله  از  و  مردم  کامال گبرای  ران 
 به واقع این حکومت سعی   رایگان باشد.

و   دارد  وقاحت  با  را  بیماری  این  بار 
بر دوش کارگران   قساوت  هر چه بیشتر

  . ایدسر شکن نم 
ب دیگر  بار  کرونا  اپیدمی  همه   هتجربه 

روشنی نشان داد  ه له کارگران ب طبقات و اقشار جامعه از جم 
که جمهوری اسالمی رژیم سرتا پا فاسدی است که به تنها  
چیزی که نمی اندیشد زندگی و جان مردم می باشد. آنچه  

فا  و  دزد  سردمداران  و  رژیم  این  در  همواره  سدش  برای 
ز  اارجحیت می باشد منافع شخصی خودشان می باشد. آنها  

بار یکهر موقعیتی   فاجعه  از شرایط بحران  بیماری    حتی 
 تنها برای پر کردن جیب خود استفاده می کنند. همه گیر، 

شیوع ویروس هالکت بار کرونا و قربانی شدن ده ها هزار  
ب ما  ستم  تحت  های  توده  از  کارگه  تن  اقشار    و   رانویژه 

آن   در  توان  می  که  ست  نمایی  تمام  آینۀ  جامعه  محروم 
را  هره ضد خلقی و فاسد رژیم پوسیدۀ جمهوری اسالمی  چ

کرونا   شیوع  کرد.  مشاهده  آن  با  در  را  واقعیت  این 
برجستگی بیشتری در مقابل توده های رنجدیده قرار داده  

  بی درمان کنونیغلبه بر همه رنج ها و درد های    است که
آنانموجود   زندگی  نابودی    در  به  است  وابسته  کامال 

اسالمی. امری که تنها در بستر انقالبی   یکرونای جمهور
 امکان پذیر می باشد. رهبری طبقه کارگره ب زر آمیقه

امسال)  فروردین  17در   نیشابور   (1400ماه  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 

شهر به کرونا مبتال    اینکارگر  یکی از واحد های صنعتی    67گزارش داد که  

کارگر در آن کار می کنند و با اینکه دانشکده    500شده اند. کارخانه ای که  

بقیه   وضعیت  تا  است  داده  را  کارخانه  تعطیلی  درخواست  پزشکی  علوم 

با این درخواست موافقت نشده است. از سوی   وشن شود اما هنوزکارگران ر

  1200اعالم کرده است که    ان، دیگر مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهر

اند و نفر از رانندگان و پرسنل شرکت اتوبوسرانی تهران مبتال به کرونا شده 

تاکنون   تعداد   این  اند   1۳از  داده  دست  از  را  خود  جان  همه    .نفر  در  این 

( مدیرعامل بهداشت و درمان شرکت 1۳99)   مهر ماه  6در    شرایطی است که

موارد میزان  اعالم کرد که  بر  اب  نفت   4تال و بستری صنعت نفت رقمی بالغ 

و   می   100هزار  نشان  را  به  نفر  ابتال  از  ناشی  های  جانباخته  تعداد  که  دهد 

 ه است.بود (1۳99نفر تاکنون )مهر  400در صنعت نفت نیز  19کووید 
 

 در تهران    اعتراض نیروهای شرکتی صنعت برق
روهای شرکتی در صنعت برق با رفتن به تهران و برپایی نی  ماه، حدود هزار نفر از  اردیبهشت  ۱۳  وشنبهروز د

از    یکی .تجمع مقابل وزارت نیرو نسبت به تداوم بالتکلیفی خود اعتراض کردند از معترضان به نمایندگی 
تکلیف اند، با  ت که بالسال اس  ۱0هزار نیروی شاغل در این صنعت بیش از    2۱سایر همکاران خود گفت:  

همکا از  کمتر  می   رانحقوقی  زندگی  چشم رسمی خود  و  نمی کنند  وضعیتشان  تغییر  برای  وی  اندازی  بینند. 
و  رسمی  زیرمجموعه  از  برق  توزیع  صنعت  گفت،  را  همچنین  خود  که  شده  واگذار  شرکتی  به  نیرو  زارت 

نیرو  خصوصی می  وزارت  به  واسطه، متعلق  با  آن  ولی سهام  تا  داند  تناقض سبب شده  و سپاه است. همین 
شنیروها از  ی  بیش  سابقه  با  این صنعت  در  حداقل    ۱0اغل  با  همچنان  و  نشوند  وضعیت  تبدیل  کار  سال 

 دستمزد و مزایا مشغول به کار باشند. 
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 ! ت استو تشکیال ن وحدتنجبرا ررۀ اچ

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران در  

ها مقابل ادارات  شهرستان برخی از 

 سازمان تامین اجتماعی

یکشنبه   و  یبهشارد  ۵روز  بازنشستگان  ماه،  ت 
بامستمری و  کارافتادگان  از  و  تامین  زبگیران  ماندگان 

شهرستان  از  برخی  در  اداراتاجتماعی  مقابل  سازمان    ها 
نحوه  به  آنها  کردند.  تجمع  اجتماعی  اجرای  تامین  ی 

ممتناسب دوم  مرحله  گرفتن  سازی  قرار  خواهان  و  عترضند 
متناسب مبلغ  پایه کل  در  مستمرسازی  تا  ی  هستند  ی 

اولین  اساس  این  بر  سالیانه شود.  افزایش ضریب    مشمول 
پایه  تخ با  حقوق  محاسبه  را  اجتماعی  تامین    ۹۸لف 
آنمی کار  دانند.  از  حقوق  نکردن  محاسبه  به  همچنین  ها 

نون تامین اجتماعی  قا۱۱۱افتادگان و بازماندگان برابر ماده  

اساس   اضافه ش  ۳0بر  مبلغ  ده  روز معترض هستند. حذف 
زی و  سخت  مشاغل  حقوق  به  از  اناسفندماه  حتی  که  آور 

ایش مزایای ساالنه  لت اداری هم رای دارند، افزادیوان عد
متناسب متناسب بعنوان  بودجه  محل  از  و  سازی،  سازی 

متناسب  نشدن  احکام  لحاظ  در  دوم  مرحله  ،  ۱400سازی 
قائل   تفاوت  ساالنه،  صورت  به  سنوات  حق  افزایش  عدم 

با  افزایش  شدن میان  و غیرهمکار، عدم  زنشستگان همکار 
درصد  حقوق نسبت  به  سالفزایش اها  در  عدم    ۹۹ها  و 

متناسب  ماده  اجرای  اعمال  از  قبل  پرداخت    ۹۶سازی  و 
مندی برابر بند چهار ماده  نکردن صحیح حق اوالد و عائله 

دیرت خدمات کشوری از دیگر مواردی است که  قانون م۶۸

آن  به  اعتبازنشستگان  دارندها  روز    .راض  در  همچنین 
بازنشستگان    ۵یکشنبه   ماه،  با صدور  خاردیبهشت  وزستان 

استار برآورده شدن مطالبات خود شدند. در این  ای خوبیانیه

 :های بازنشستگان به ترتیب زیر آمده استبیانیه خواسته 
صحیح    سالیانه  ۹۶ماده  اجرای  افزایش  مستمری؛ و  ی 

ماده  و   4۱ی  مطابق  کار  بصو  قانون  آن  رت   مصوب 
اجتماالیحه  تامین  قوانین  مفاد  در  قانونی  اقدام   عهای  و  ی 
رگران بازنشسته  سازی کاای فراگیر در جهت همسان برنامه 

مرحله  اجرای  اجتماعی؛  تامین  کارکنان  دوم با  ی 
در    ۹۶ی  از اجرای ماده   قبل  ۱۳۹۹سازی در سال  متناسب

ق و پرهیز  ی حقوو افزایش مستمری روی پایه   ۱400سال  

ه فرمولبندی  هرگونه  غیرشفاف؛ از  و  درآوردی  من  ای 
مستقااجر درمان  الزام  قانون  اصل  ی صحیح  طبق    2۹یم؛ 

قانون اساسی دولت مکلف است که برای تمامی آحاد ملت  
س تغییر  سازد؛  فراهم  را  رایگان  درمان  اختار  شرایط 

تعیین   جهت  کار  عالی  شورای  در  کارگران  نمایندگان 
دستم ماده حداقل  موضوع  همچنین    4۱ی  زد  و  کار  قانون 

کارگر واقعی  صندوق  انمایندگان  در  بازنشسته  و  شاغل  ن 
اجتماعی؛   و تامین  بازنشستگان  عیدی  برابری  اعمال 

مستمری بگیران با عیدی شاغلین تامین اجتماعی؛ آموزش  
برای تا    رایگان  ابتدایی  از  سطوح  تمامی  در  فرزندان 

خط فقر و اعالن خط فقر از  دانشگاه؛ تعیین مرجع رسمی  
استانداردها اساس  بر  رسمی  مراکز  به  ب  یسوی  المللی  ین 

موثر  گونه این مرجع حضور  در  کارگران  نمایندگان  که  ای 
باشند  بوسیله  داشته  کرونا  علیه  رایگان  واکسیناسیون  ؛ 

 .یید بهداشت جهانیهای مورد تاواکسن 
 

 تجمع کارگران قرارداد موقت 

 ن امنیت شغلیدر اعتراض به فقدا

 ندر تهرا  در مقابل وزارت کار 
روز سه    کارگران    7شنبه  صبح  از  ماه، جمعی  اردیبهشت 

و    7ماده    ۱قرارداد موقت در اعتراض به اجرا نشدن تبصره  
دادنامه   نشدن  مقابل    ۱7۹باطل  در  اداری  عدالت  دیوان 

ایراد   با  کارگران معترض  از  وزارت کار تجمع کردند. یکی 
ما به نمایندگی کارگران در این مکان جمع    سخنانی گفت:

هستیم و از وزیر    7ماده  ۱ره  ای تبص ر ان اجایم و خواه شده 
می  کار  کار  ادارات  به  را  وزیران  هیات  مصوبه  تا  خواهیم 

قضائیه   قوه  محترم  ریاست  از  همچنین  کند.  ابالغ  کشور 
،  ۱7۹خواهیم تا صدای ما را بشنوند و با ابطال دادنامه  می

ش بهامنیت  را  تصمیماتی   غلی  از  بازگردانند. یکی  کارگران 
کار سود  به  ضرر  فکه  به  و  بردن رمایان  بود،  کارگران 

در   مشکل  یک  اگر  بود.  موقت  سمت  به  کار  قراردادهای 
از   استفاده  با  کارفرما  بیاید،  وجود  به  کار  و  کسب  محیط 

می  حساب  تسویه  کارگر  با  موقت  وقتی قراردادهای  کند. 
وی قرارداد موقت را استخدام کند، شرایط  کارفرما یک نیر

درگ دیگر  و  دارد  تشخیبهتری  هیات  جلسات  یص  ر 

 .شودنمی
 

تجمع اعتراضی بازنشستگان کارگری مقابل 

 سازمان تامین اجتماعی
شنبه   بازنشستگان    ۱۱روز  از  جمعی  ماه،  اردیبهشت 

استان برخی  در  اجتماعی  کارگری  تامین  ادارات  مقابل  ها 
ن بازنشستگان ضمن تاکید بر مطالبات اصلی  جمع شدند. ای

و    التر از خط فقر، درمان رایگاناخود از جمله، مستمری ب
یابی مستقل و برخورداری  نیازی از بیمه تکمیلی، تشکل بی

کارشناسان   و  مسئوالن  توجه  خواستار  مشارکت،  حق  از 
شدند.  خود  قانونی  حقوق  به  اجتماعی  تامین  سازمان 

ها زیر خط فقر  گویند: هنوز مستمریحاضران در تجمع می 
هزینه  کفاف  و  زندگی  است  نمیرهای          . دهدا 

 1فحۀ از ص         .....   در باره زندگی رفیق شهید

ید  ران می کوشادا مبرم کمونیست ها و جنبش کمونیستی بود سر باز می زد و برای فریب هو   ۀ که در آن زمان وظیف
ین سازمان با اعمال سازشکارانه خود به جوانان آگاه  ماهیت و واقعیت خود را رو نکند. در عین حال رهبری حاکم بر ا

و انقالبی ای چون احمد پیل افکن نشان می داد که از خط انقالبی پیشین سازمان چریک های فدائی خلق عدول  
انقالب و رهبری   ان و ستمدیدگان نمی باشد، همان ها که با قدرت گیری  رزات کارگرمباکرده و مسأله اش تداوم 

ها و مطالبات بر حق و انقالبی شان پایمال منافع و اراده امپریالیست ها و نوکران تازه روی کار آمده    خمینی خواست
فدائی خلق  ای  و اعالم موجودیت چریک ه  "مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی"ته بود. بر این اساس با انتشار  ششان گ

به هواداری از چریک های فدائی خلق    ۵۸سال    ایران رفیق احمد همانند خیلی از هواداران سازمان فدائی در همان
بعد    "سازمان چریک های فدائی خلق"برخاست.  او در کنار دیگر پیروان خط چریک های فدائی خلق که در تضاد با  

را خود  جانفشان  رفقای  درست  راه  بهمن  قیام  گرفته  در  از  امپریالیسم   پیش  به  وابسته  ماهیت  بر  تأکید  با  بودند 
بر این باور بود که سازمان چریک های فدائی خلق موجود اگر یک سازمان انقالبی است باید امر  جمهوری اسالمی  

ده  م شسازماندهی مسلح توده ها را در دستور کار خود قرار دهد، باید شدیدأ با خلع سالح توده ها که سیاست اعال
احمد می دید که آن سازمان چنانرژیم جد رفیق  برخیزد.   مقابله  به  بود  رژیم جمهوری    ید  با  غرق در سازشکاری 

اسالمی می باشد که نه تنها به چنین کارهائی دست نمی زند بلکه مماشات و سازشکاری با این رژیم را پیشه خود  
نقالبی خود را به صورت جدی و مستمر از همان  فعالیت ا   او   ساخته و در این کار پیگیر است. با مشاهده این واقعیت

  خستگی   و   جویانه  مبارزه   روحیه   با  را   وقتش  تمامی   خلق  فدائی  های  چریک  با   ارتباط  در  و   کرد    شروع  ۵۸سال  
  .گذاشت هایش آرمان راه در  فعالیت به ناپذیرش

اش برای عوامل رژیم شناخته شده  یگر چهره  ه د، زندگی نیمه مخفی و بعداز چند ماه ک   ۵۹رفیق احمد در اواخر سال  
غاز کرد و در چهارچوب هسته های سیاسی نظامی در بندر عباس فعالیت هایش را  بود ، زندگی کامال مخفی خود را آ 

بهار بیشتر از زندگی اش نمی گذشت در یکی از محله    2۱گسترش داد. این رفیق انقالبی سرانجام در حالی که هنوز  
اسداران نگهدار  در حالی که رفیق دیگری )رفیق حسین رکنی( هم در کنار وی بود با پبندرعباس  هر  های قدیمی ش

ارتجاع جمهوری اسالمی مواجه شد و در درگیری مسلحانه ای که بین آن ها و مزدوران رژیم پیش آمد سینه ستبرش  
رفقا احمد پیل افکن و    دائی خلق،ک فآماج گلوله های پاسداران ارتجاع قرار گرفت. به این طریق خون سرخ دو چری

 خ تر نمودند. حسین رکنی پرچم سرخ انقالب کارگران را سر 

 

 یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد!
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 !است ، حق کارگران  ای مستقل کارگریهکلتش

تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت  

 نیشکر هفت تپه

اردیبهشت ماه    ۱۱بر اساس گزارشات منتشر شده روز شنبه  
کارگران    ۱) از  کارگر، شماری  روز جهانی  با  می( مصادف 

مناسبت   به  تپه،  هفت  نیشکر  صنعت  و  کشت  شرکت 
گرامیداشت این روز، در محوطه این شرکت تجمع کردند.  

تج  در این  به  جریان  کارگری  فعال  بهمنی،  یوسف  مع، 
رئیس   به  عملکرد  اعتراض  از همکاران خود ضمن  نیابت 

ی خواسته های کارگران این  قوه قضاییه در خصوص پیگیر
نشده   محقق  های  وعده  شدن  عملی  خواستار  شرکت، 

 .مسئولین و رسیدگی به مطالبات کارگران شد
 

  بت مزدی کارگران آعدم پرداخت معوقا

 و فاضالب سوسنگرد
شنبه   و    ۱۱روز  آب  کارگران  از  تعدادی  ماه،  اردیبهشت 

عدم   گفتند:  خوزستان   استان  در  واقع  سوسنگرد  فاضالب 
شرک در  بیمه  حق  و  دستمزد  منظم  های  ت پرداخت 

پیمانکاری وابسته به آب و فاضالب مشکالت خانوادگی و 
وج به  کارگران  برای  زیادی  است. حدو معیشتی  آورده    د ود 

اغلب    ۱0 و  است  نشده  پرداخت  مزدیشان  مطالبات  از  ماه 
به علت  با مشکل    کارگران  پرداخت منظم دستمزدها  عدم 

ا  گویند: چندین ماه حق بیمه م رو هستند. کارگران می روبه
ای به تامین اجتماعی واریز نشده و ما در زمینه سوابق بیمه 

با  زمان  در  که  هستیم  مشکل  پیدا دچار  نمود    زنشستگی 
از مسئوالنمی مندیم که در  استانی و شهرستانی گله   کند. 

در   و  کرده  اختیار  سکوت  کارگران  قانونی  حقوق  مقابل 
نشان   خود  از  جدی  واکنشی  هیچ  مطالباتمان  پیگیری 

 .هنددنمی
 

 ! مگر من ایرانی نیستم
پنجشنبه    روز  گزارش  عصرجنوب    2به  ماه،  اردیبهشت 

در سایت   کار  کودک  از یک  زباله تویدئویی  در کنار    خلیه 
بین  خوزستتاالب  استان  شادگان  رسانه المللی  در  های  ان 

جمع    که او در پاسخ به علت   اجتماعی همرسانی شده است 
کرده و افتاده در خانه و    سکته   پدرم"گوید:  آوری زباله می 

این   "مادرم مریض است و فقط همین زندگی من است  .
صحبت    انده و با لهجه شکه صورت خود را پو  نوجوان  پسر
می می ادامه  در  بیاد    "گوید:  کند  زباله  ماشین  تا  منتظرم 

 ."!من ایرانی نیستم" "و...

اپراتورهای شرکتی فشار قوی   مطالبات

 برق غرب کشور 
اردیبهشت ماه، اپراتورهای شرکتی برق   ۱۵روز چهارشنبه   

های کرمانشاه و کردستان مشغول  غرب کشور که در استان 
ک گفتند: ابه  خود  اعتراضی  تجمع  اعالم  با  هستند،  ر 

اجرا  بخشنامه  درستی  به  ما  برای  کار  وزارت  مزدی  های 
ها و  شود. دستمزد و مزایای مزدی ما نسبت به رسمینمی

پایینقراردادی  بسیار  افزایش  ها  جدید  سال  در  و  است  تر 
به  ما  است. حقوق  اعمال نشده  ما  برای  به درستی  مزدی 

اری که انجام می دهیم، بسیار پایین است. کنسبت تورم و  
منطقه برق  و  نیرو  وزارت  و  آنچه  حقوق  عنوان  به  ای 

شرکتدستمز به  پرسنل  مید  پرداخت  نصیب  ها  کنند، 
نمی  مقاکارگران  دلیل  همین  به  و  برق  شود  اداره  بل 

به  منطقه را  خود  صدای  تا  شدیم  جمع  کرمانشاه  در  ای 
اپرا این  برسانیم.  مسئوالن  فشار  تگوش  برق  کار  که  ورها 

می  انجام  را  عقد  قوی  و  وضعیت  تبدیل  خواستار  دهند، 

 .ای هستندقه قرارداد با خود برق منط
 

 اعتصاب کارگران شهرداری 

 زنجان  4منطقه  

چهارشنبه  روز  از    ۱۵  صبح  شماری  ماه،  اردیبهشت 
زنجان    4کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری منطقه  

استان ساختمان  فضادمقابل  کارگران  کردند.  تجمع  ی  اری 
تاخیر   به  ابتدای سال جاری  از  سبز که مطالبات مزدیشان 

گویند: عالوه بر حقوق، حق افتاده است، در این تجمع می
شود. مین  اجتماعی پرداخت می ها نیز با تاخیر به تا بیمه آن

پس از هر بار تجمع، مسئوالن شهری یک ماه از معوقات  
آن  آنهمزدی  را  حساب    مها  به  حقوق  پایه  صورت  به 

می  واریز  گذشته،  کارگران  سال  چند  طی  شهرداری  کنند. 
کارگ استخدامی  مختلف  وضعیت  مناطق  در  شاغل  ران 

پیمان به  مستقیم  قرارداد  حالت  از  را  تغییر شهرداری  کاری 
به   فشار  با  نیز شهرداری  جاری  ابتدای سال  از  است.  داده 

امنیت چهار  منطقه  خدماتی  آن   کارگران  در  شغلی  را  ها 
بیان   با  خدماتی  کارگران  است.  داده  قرار  تهدید  معرض 

اعضای   و  شهرداری  مدیران  زنجان  اینکه  شهر  شورای 
توجهی به مخالفت کارگران این مجموعه در زمینه حضور  

نکرده د پیمانکاران  بیوباره  این  افزودند:  در  توجهیاند،  ها 
دارد که در دو سال گذشته کار ادامه  واحد گحالی  های  ران 

بازگشت   به  اعتراض  در  بار  چند  زنجان  مختلف شهرداری 
مان شهرداری تجمع  پیمانکاران نیروی انسانی مقابل ساخت

ب واقع نشد و شهرداری بدون توجه  بودند که موثر  ه  کرده 
های مختلف زیرمجموعه خود  نظرکارگران، مسئولیت بخش 

اد برخالف  کرد.  واگذار  مختلف  پیمانکاران  به  ای  ع را 
باعث   پیمانکار  ورود  هستند  مدعی  که  شهری  مدیران 

انکاران  شود، با باز شدن پای پیمافزایش درآمد کارگران می 
معیشتی   و  شغلی  امنیت  وضعیت  شهرداری،  مجموعه  در 

پذیر خواهد شد. پیش از این تجربه  ی آسیب ها بطور جدآن
ها را  های آنکار کردن برای پیمانکاران مختلف و بدحسابی

امنیت  شته اد افتادن  خطر  به  تکرار  از  همین  برای  و  ایم 

 .شغلی خود به شدت نگرانیم 
 

 تجمع اعتراضی کارگران آبفای

 روستایی خوزستان 
پنجشنبه   روستایی    2روز  آبفای  کارگران  ماه،  اردیبهشت 

خوزستان در اعتراض به ادغام این شرکت با آبفای شهری  
اهوازمق فاضالب  و  آب  شرکت  ساختمان  تجمع    ابل 

خوا آنها  کردند.  برگزار  معوقات  اعتراضی  پرداخت  ستار 

 .ی خود شدندحقوق و حق بیمه 
 

تجمع زنان بازنشسته و کارگران شرکت  

 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
مصادف با روز جهانی  می(    ۱اردیبهشت ماه )   ۱۱روز شنبه  

واحد   شرکت  کارگران  و  بازنشسته  زنان  از  گروهی  کارگر، 
روز، در    یاتوبوسران این  و حومه، ضمن گرامیداشت  تهران 

باز با  امنیتی  نیروهای  برخورد  به  تجمع  اعتراض  نشستگان 
و  راهپیمایی  به  آزادی دست  پایانه  در  این شهر،  در  کننده 

کارگر،    "ایی از قبیلتجمع اعتراضی زدند. معترضین شعاره

 .را سر دادند  "دانشجو، معلم، اتحاد اتحاد 
 

داری کوت عبداهلل  هرش کارگر 1۰4اخراج 

و اعتراض   به بهانه اتمام قرارداد ساالنه

 آنان به عدم پرداخت دستمزدها
یکشنبه    کوت    ۵روز  شهرداری  کارگران  ماه،  اردیبهشت 

پرداخت   عدم  به  اعتراض  در  معوقه    ۳عبداهلل  دستمزد  ماه 
خود، مقابل ساختمان شهرداری این شهر اقدام به برگزاری  

کا  این  کردند.  بارها  رتجمع  نوروز،  تعطیالت  از  پس  گران 
افتاده خود مقابل نهادهای مختلف  برای گرفتن حقوق عقب 

کرده  دولتی   مسئولی تجمع  مقام  هیچ  تاکنون  اما  اند 
شهرداری   کارگران  است.  نبوده  آنها  مشکالت  پاسخگوی 

به   نزدیک  عبداهلل  مسئولیت   2کوت  تحت  که  است  سال 
در   هستند.  کار  به  مشغول  شهرداری  هپیمانکار  روز  مین 

نفر از کارکنان    ۱04کوت عبداهلل در اهواز، با صدور ابالغی  
مجمبخش  این  اداری  مختلف  داشتن  های  علیرغم  را  وعه 

خدمتی   قرارداد    ۱2و    ۱0،    ۵سوابق  اتمام  بهانه  به  سال 
ساالنه اخراج و دستور ممانعت از ورود آنان به محل کار را  

 .صادر کرد 
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 !   مه باد کمونیسپیروز باد انقالب!   زند 

در   توسط زنان رشهمشکین جادهبستن 

 اعتراض به فقدان آب 

پنجشن  علیای    ۹به  روز  نقدی  روستای  ماه،  اردیبهشت 
استان اردبیل نیز همچون بسیاری از نقاط روستایی ایران با  

روزانه است. آب مصرفی  به    بحران کمبود آب مواجه  تنها 
بندی شده و تنها برای نیم ساعت در دسترس  صورت جیره 

در برخی مناطق اصال آب شرب  ه  ک  گیردساکنین قرار می 
نیز  لوله آب  کشی  از  روستا  محرومیت مردم  نیست.  موجود 

دامان   به  دست  است،  گذاشته  باقی  راه  دو  مناسب، 
آب  مصرف  یا  شدن  نزدیک  بهداشتی روستاهای  غیر  های 

اما در اینجا نیز همچون سایر نقاط محروم، فرودستان خود 
شده  سوم  راه  تدارک  کار  به  زنان    وزر   اند.دست  پنجشنبه 

این   به  اعتراض  برای  سه روستا  روستای  وضعیت،  راهی 
 . شهر را مسدود کردندنقدی علیا به سمت مشکین 

 

اعتراض به   و کارگران شهرداری خرمشهر 

 ای عدم پرداخت مطالبات معوقه و بیمه
شنبه    سه  کارگران    7روز  از  جمعی  ماه،  اردیبهشت 

اوض این  در  گفتند:  خرمشهر  و  ا  اعشهرداری  قتصادی 
شهرداری   کارگران  حقوق  کرونا،  تهدید  وجود  علیرغم 

تاخیر افتاده و ما علیرغم همه  ماه به    4کم  هر دستخرمش
ها مجبوریم بدون دریافت حقوق کار کنیم. عالوه بر  سختی

از   نیز  معوق  مزدی  مزایای  جاری،  نشده  پرداخت  دستمزد 
ه  ب  کههایی هستیم  قبل داریم و همچنین نگران حق بیمه 

نمی واریز  اجتماعی  تامین  سازمان  حساب  به  شود. موقع 
حدود   گویند:  می  خرمشهر ما  ۵کارگران  شهردار  پیش  ه 

اصلی   کارفرمای  مقام  در  شهردار  این  از  ما  و  کرده  تغییر 
چاره  داریم  و  انتظار  شهرداری  مالی  منابع  تامین  برای  ای 

 .اندیشدیپرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری ب
 

 ارگر جوان حین کار  کک ی باختن

 در اثر ریزش آوار در سقز
پنجشنبه   ماه  ۹روز  ساختماردیبهشت  کارگر  یک  در  ،  انی 

دیوار یک ساختمان  شهر سقز،   از  بخشی  تخریب  در حال 
اثر ریزش سقف خانه    2مسکونی قدیمی   طبقه بود که در 

زیر آوار سنگین محبوس شده و جان خود را از دست داد.  
بعد از عملیات نجات و بررسی عالئم    اتنجعوامل امداد و  

 .کردندحیاتی، جان باختن این کارگر را تایید 

نفر از کارگران ابنیه فنی راه   ۲۰۰تجمع 

آهن ناحیه شمال مازندران مقابل اداره  

 آهنکل راه 
شنبه   آهن    ۵روز  راه  فنی  ابنیه  کارگران  ماه،  اردیبهشت 

ادا مقابل  اجتماع  با  مازندران  شمال  راه ک   رهناحیه  آهن  ل 
این   کارگران  قرارگیری  و  تجمیع  طرح  اجرای  خواستار 

ت  طرح  در  ریلی  می ناحیه  کارگران  شدند.  گویند:  جمیع 
یکسان موجب  پیمانکاری،  کارگران  شرایط  تجمیع  سازی 

شود و نظارت و اجرای قانون را می   کار برای همه کارکنان
ن  مانماید. ما همچنین به پرداخت نامنظم حقوقتسهیل می

راه  مدیرکل  از  و  داشته  می  اعترض  مازندران  شمال  آهن 
 . را مشخص کندخواهیم که وضعیت مطالبات ما 

 

فت تعداد زنان شاغل در ایران از پاییز  اُ

 1۳۹۹تا پاییز  1۳۹۸
پنجشنبه   تاریخ  به  گزارشی  اساس  ماه،     ۹بر  اردیبهشت 

دهد که درصد افت تعداد زنان  آمارهای ارائه شده نشان می 
، یعنی در طول  ۱۳۹۹اییز  تا پ   ۱۳۹۸ر ایران از پاییز  د   غلشا

برابر مردان    ۱4، تقریباً  ۱۹-گیری کوویدیک سال اول همه 
هر   از  تقریباً  مدت  این  در  است.  یکی    ۶بوده  شاغل،  زن 

مرد    7۸شغلش را از دست داده است. در مقابل تنها از هر  
نمی  کار  دیگر  نفرشان  یک  برآوردهای  شاغل،  طبق  کند. 

هزار زن در    4۶۸میلیون و    4آمار ایران، پاییز پارسال    کزمر
بوده  با  ایران شاغل  امسال  پاییز  تا  رقم  این  هزار    777اند. 

به   و    ۳نفر کاهش  در    ۶۹۱میلیون  است.  نفر رسیده  هزار 
هزار نفر    2۵۶مقایسه، شمار مردان شاغل در همین مدت  

ن و  ولیمی  ۱۹هزار نفر به    ۹7۸میلیون و    ۱۹کم شده و از  

 .هزار نفر رسیده است 722
 

راهپیمایی بازنشستگان هما در تهران در  

 عدم اجرای  سیاست اعتراض به 

 همسان سازی دقیق 
شنبه    سه  و   7روز  بازنشستگان  ماه،  اردیبهشت 

به مستمری نسبت  هما  هواپیمایی  شرکت  بگیران 
شعار  هاسیاست  با  و  کرده  اعتراض  مزدی  بی  "ی  مدیر 

ست به راهپیمایی اعتراضی در تهران  د  "مخوایکفایت، نمی
بازنشستگان دقیق  می   زدند.  اجرای  خواستار  گویند: 

باید همسان هستیم.  دولت  مصوبات  براساس  سازی 
و  همسان کشوری  صندوق  بازنشستگان  مانند  سازی 

س این گزارش، در  لشگری برای ما نیز اجرایی شود. بر اسا 
مستمر و  بازنشستگان  سراسری  تجمعات  یران بگیکنار 

خروشان  هفته  هر  که  اجتماعی  درتامین  پیش  از  حال    تر 
از بازنشستگان صنوف برگزاری است، ده  ها تجمع کوچک 

شود. بازنشستگان شرکت نفت، هتل  مختلف نیز برگزار می 
مشک درگیر  بازنشستگان  تمامی  مانند  و...  هما  الت  الله، 

 .اندمعیشتی

کنندگانبازداشت   روز    مراسمدر    شرکت 

  گر توسط پلیس فاشیست ترکیهکاری  انجه

شنبه    ترک  ۱۱روز  ددمنش  پلیس  ماه،    220  یهاردیبهشت 
  در   کارگر  جهانی  روز  مراسم  کنندگان  شرکت  از  تن

  مزوپوتامیا   خبرگزاری  یک.  کرد  بازداشت  را  استانبول
  ە کرد  منتشر  را  کسانی  با   پلیس  خشن  برخورد  از  تصاویری

  روز   مراسم  در  تشرک   و   تقسیم  میدان  به  ورود  قصد  هک
  مرد   و   زن  ه ت شدگان کبازداش.  انده  داشت  را  کارگر  جهانی

  محل   هب   و   بوده  ترک  و   کرد   کارگری  فعالین   از   ندبود
 اند.شده  منتقل  استانبول پلیس مدیریت

 

اول ماه مه در پاریس مقاومت مردم در  

 برابر یورش پلیس
  4۶اردیبهشت ماه برابر با اول ماه می، حدود    ۱۱روز شنبه  

نفر در تظاهراتی در پاریس شرکت کرده بودند. پلیس    ارهز
از   پاریس  در  تظاهرکنندگان  کردن  متفرق  برای  فرانسه 

  20گازاشک آور استفاده کرده است. پلیس از مجروح شدن  
تظاهرکننده خبر داده است. تظاهرات    4۶مامور و بازداشت  

در   که  گرفت  ای صورت  به الیحه  اعتراض  در  شنبه  روز 
ت برداری  بیوص صورت  فیلم  یا  از    ''بدخواهانه  ''، عکاسی 

 .ماموران پلیس را در حین خدمت غیرقانونی می کند
 

وج در کارگران کارخانه قند یاس  تجمع

اعتراض به بالتکلیفی و عدم پرداخت  

 توسط کارفرمامعوقات 
پنجشنبه   کارخانه   ۹روز  کارگران  ماه،  قند اردیبهشت  ی 

شعبه  مقابل  در  دیگر  بار  تجارت  مد  یاسوج  بانک  یریت 
این کارخانه ب   ۳00ا  استان دست به تجمع اعتراضی زدند. 

کارگر قراردادی که در پنج سال گذشته بیکار  و بالتکلیف  
پرونده مانده  شدن  باطل  از  پس  غیرقانونی  اند،  واگذاری  ی 

خصوصی،   بخش  بانک به  از  یکی  به  است  های  قرار 
به   نیز  آن  از  و پس  واگذار شده  خصوصی  ش  بخسهامدار 

می  کارگران  شود.  داده  کارخانه  دیگری  مشکالت  گویند: 
سوج زمانی شروع شد که این واحد صنعتی از دی ماه  قند یا
بدون کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شد و    ۹۵سال  

ی مواجه هستیم و در  از آن زمان تاکنون با مشکالت فراوان
مشکالت  پیگیری  برای  مدت  پیگیریاین  و مان  ها 

 .ایممتعددی انجام داده ت عاتجم
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 ! ه آزادی ست نها راه رسیدن ب ه ته ک مبارزه مسلحان  نده باد ز

 کارگران ساختمانی شهر سرجنگل          

 ! بیمه ندارند 

یکشنبه   شهر   ۱2روز  ساختمانی  کارگران  ماه،  اردیبهشت 
کیلومتری شهرستان زاهدان، اعالم    ۱00سرجنگل واقع در  

استان   به مرکز  این شهر  بودن  دلیل نزدیک  به  کردند که 
ین اجتماعی هستند و متاه  د شعبسیستان و بلوچستان، فاق

به دلیل پر شدن سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در مرکز،  
بهره  به  این  قادر  دلیل  همین  به  نیستند.  آن  از  مندی 

راه  دنبال  به  خود  کارگران  برای  صنفی  انجمن  اندازی 
هستند تا پیگیری این خواسته را تسریع کنند. این کارگران  

اجتماعی   تامین  سازمان  ایجاد    نداهخومیاز  تکلیف  که 
 شعبه یا اختصاص سهمیه را برای آنها روشن کند. 

 

 تجمع کارگران بازنشسته شرکت  

 مخابرات راه دور شیراز 
چهارشنبه    کارگران    ۸روز  از  شماری  ماه،  اردیبهشت 

ی شرکت مخابرات راه دور شیراز، در اعتراض به  بازنشسته
محوطه در  مطالباتشان،  به  رسیدگی  شعدم  این  ت  رکی 

معیشت  و  زندگی  زدند.  اعتراضی  تجمع  به  دست 
بازنشستگان در تمامی سطوح در وضعیتی بحرانی است و 

فشار شدیدی  تحت  با گسترش گرانی و تورم افسارگسیخته  
گرفته کارگران قرار  تجمع  گزارش،  این  اساس  بر  اند. 

ی دادستان  بازنشسته مخابرات راه دور شیراز با ورود سرزده 
ب  فارس  معترضان  ایه  استان  شد.  همزمان  شرکت  ن 

بازنشسته با صدای رسا اعالم داشتند: تا زمانی که حق خود  
مق  از  نشست.  نخواهیم  پای  از  نکنیم  دریافت  ای هام را 

 .استان انتظار داریم که پرداخت مطالبات را اولویت دهند
 

پارس آبفار  کارگران  برای  تجمع  آباد 

  همعدر دفتر امام ج  پیگیری وضعیت اشتغال  
یکشنبه   کارگران  ۵روز  از  جمعی  ماه،  آبفار    اردیبهشت 

در   خود  مزدی  معوقات  وضعیت  پیگیری  برای  آباد  پارس 
این   کردند.  تجمع  آباد  پارس  شهرستان  جمعه  امام  دفتر 

و جاری خود را از    ۹۹ماه حقوق سال    ۹کارگران که حدود  
می  طلبکارند،  شدن  پیمانکار  مشخص  برای  بارها  گویند: 

مان به نهادهای مختلف دولتی در شهرستان  لی شغوضعیت  
کرده پارس  مراجعه  نتیجه آباد  اما  نکردهایم  دریافت  ایم.  ای 

پیگیر   که  داد  وعده  آباد  پارس  شهرستان  جمعه  امام 

 .ها باشدمشکالت کارگران و معوقات مزدی آن 

تجمع اهالی روستاهای نوق علیا از توابع  

در  ی آبها بی رفسنجان در اعتراض به ماه 

 برابر فرمانداری 
ه، اهالی روستاهای نوق علیا از  اردیبهشت ما  ۶روز دوشنبه  

ماه  به  اعتراض  در  رفسنجان  بیتوابع  برابر  ها  در  آبی 
اند. نزدیک به  فرمانداری این شهرستان دست به تجمع زده 

گیر این مردمان را گرفته  ماه است که قطعی آب گریبان  ۶
دولتی   آمار  طبق  امسال    ۱2و    هرش  2۵0است.  کالنشهر 

دچار تنش آب شرب هستند. این آمارِ دولتی فقط معطوف 
در   آب  بدون  روستای  هزاران  از  آماری  شهرهاست.  به 
ساعات   در  آب  داشتن  شرب،  آب  نبود  نیست.  دسترس 

شبانه  طول  در  آب رمحدود  تانکر  نبود  حتی  و  از  وز  رسانی 
ک ی  دالیل این تجمعات و اعتراضات بوده است. فقط طی

ی شهرستان کازرون، ماه گذشته نبود آب شرب در کوهمره 
تویسرکان اشترمل  اهواز،  روستای  گلدشت  کوی   ،

روستاهای   مالگور،  شهرستان  کلوار  و  سیالب  روستاهای 
ایذه،   سوسن  دشت  شرقی  از    240بخش  خراسان  روستا 

رضوی و اکثریت روستاهای استان هرمزگان و سیستان و  
 . ستا ای شدهبلوچستان رسانه 

 

پرداخت   مزدیِ    ۳عدم  معوقات  ماه 

  کارگران شهرداری سده در استان فارس
چهارشنبه   روز  گزارش  از    ۸به  تعدادی  به  ماه،  اردیبهشت 

کارگران مجموعه شهرداری سده که به صورت قراردادی و  
ماه حقوق معوقه به    ۳شغول به کار هستند، حدود  پیمانی م

نشده است. این  ت  اخ همراه عیدی و پاداش پایان سال پرد 
می  مهمکارگران  پگویند:  عامل  مزد  ترین  نشدن  رداخت 

ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری اعالم  آن
شده است. همچنین علیرغم پرداخت حق بیمه کارگران به  

اجتم  از گذشته  تامین  بیمه کارگران  از سوابق  اعی، بخشی 
ماه    2بوط به مرن دچار مشکل است. مطالبات معوقه کارگرا 

پایان سال   پاداش  و  عیدی  به همراه  به همراه    ۹۹حقوق 
 شود می ( ۱400یک ماه حقوق عقب افتاده سال جاری ) 

. 

 هزار کارگر بیمه شده را   1۶کرونا 

 !بیکار کرد 
دوشنبه   رفاه    ۶روز  و  کار  تعاون،  مدیرکل  ماه،  اردیبهشت 

در   گفت:  یزد  استان  در  ۳اجتماعی  یزد  که  اولی  ر  گیماه 
هزار کارگر بیمه شده به دلیل بیکاری ناشی    ۱۶کرونا شد،  

از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در یزد بیکار شدند. 
کرد:   عنوان  شرایط    ۱۳وی  واجد  تعداد  این  از  نفر  هزار 

بیمه  آن   دریافت  بیکاری  بیمه  ها  بیکاری شناخته شدند که 
پرداخت شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد  
ایمنی  ادامه داد: حفظ  ایمنی کار در واحدهای تولیدی یزد 

حائز اهمیت است اما به    های کاری کارگران بسیاردر مکان
نظارت  گذشته  رغم  سال  در  شده،  انجام  مورد    222های 

 . ستان یزد ثبت شدحوادث کار در ا

 زنان کارگر در صنعت پوشاک جهان
چهارشنبه     روز  گزارش  صنعت    ۸به  ماه،  اردیبهشت 

امروز غالباً در اختیار زنان  پوشاک از گذشته  های دور تا به 
از   بیش  حاضر  حال  در  است.  کار    70بوده  نیروی  درصد 

تشکیل  حوزه  کارگر  زنان  را  چین  کشور  در  پوشاک  ی 
درصد و در کامبوج این عدد به    ۸۵الدش  گدهند، در بنمی
رسد. برای این زنان، توسعه ارتباط تنگاتنگی  درصد می   ۹0

شرایط دغدغه با  دارد.  کار  محیط  در  آن شان  اصلی  ها، ی 
و  مطلوب  شرایط  در  کردن  کار  مناسب،  حقوق  دریافت 

ی امنیت کاری است. برای  محترمانه و رعایت اصول اولیه 
زنان، توسعه ی توانایی فراهم کردن  عاین  فقر،  از  نی خروج 

شرایط تحصیل برای فرزندان و حرکت به سمت استقالل 
مستقل   حقیقی  فرد  عنوان یک  کردن تحت  رشد  و  بیشتر 

 است.
درصد از کارگران صنعت پوشاک کامبوج، زنان    ۸0بیش از  

بیشتر   ۳۵تا    ۱۸ و  بنگالدش  هند،  در  هستند.  ساله 
غا طیف  زنان  آسیایی،  را  لکشورهای  پوشاک  کارگران  ب 

بر   تکیه  با  تنها  آنها  از  بسیاری  شوند.  می  شامل 
می   حمایت  هایشان  خانواده  و  فرزندان  از  دستمزدشان 
یک   در  را  پوشاک  کارگران  پایین،  دستمزد  تنها  نه  کنند. 
تا   کند  می  وادار  را  آنها  بلکه  دارد،  می  نگه  فقر  زنجیره 

 . ساعت های طوالنی به کار بپردازند
 

هالی روستای قلعه بید در اعتراض  ا تجمع 

 به کشتار سوختبران در زاهدان

اردیبهشت ماه، برای چندمین روز متوالی    4صبح روز شنبه  
توابع بخش کورین   از  بید  قلعه  از اهالی روستای   شماری 
شهرستان زاهدان در اعتراض به کشتار سوختبران اقدام به  

در گزارش،  این  اساس  بر  کردند.  تجمع  جریان   برگزاری 
سپاه   اطالعات  توسط  معترضان  از  شماری  تجمع  این 

ذکر شایان  شدند.  تاریخ  است    بازداشت  اسفند    4در 

، ماموران سپاه پاسداران با شلیک مستقیم به  99

زخمی   و  کشته  را  تن  دهها  سوختبران  سمت 

این    کردند.  به  اعتراض  در  سراوان  مردم  و  ها  خانواده 

فرماندار ساختمان  برابر  در  اما  کشتار  کردند  تجمع  ی 
به   نیز  را  آمیز  مسالمت  اعتراض  همین  امنیتی  ماموران 

 ن کشیدند. خاک و خو
بسیاری  و  یافت  ادامه  نیز  بعد  روزهای  تا  اعتراضات  این 
این   شود  می  گفته  شدند.  بازداشت  امنیتی  ماموران  توسط 

دارد ادامه  همچنان  خودسرانه      .بازداشتهای 
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 ! رددآزاد باید گ کارگر زندانی 

اعتراض  در یگر  بار دکشاورزان اصفهانی 

 تجمع کردند  به وضعیت خود

شنبه   غرب    4روز  و  شرق  کشاورزان  ماه،  اردیبهشت 
عیت حقابه خود اعتراض کردند و در  اصفهان نسبت به وض

تره میدان  نزدکی  در  کشوری  شهید  اصفهان میدان  بار 
گزارش، مصوبه   این  اساس  بر  کردند.  در  ماده   ۹تجمع  ای 

می که  شد  تصویب  آب  عالی  راه توانسشورای  حل  ت 
مشکالت کشاورزان و احیای زاینده رود باشد. از آن تاریخ  

برای اقدامی  لحظه، هیچ  این  به  انجام    تا  اجرای مصوبات 
می  کشاورزان  تنها  است.  استفاده  نشده  آب  این  از  توانند 

از  کنند و هرگونه دست اندازی در زاینده رود ممنوع است. 
رود با اخذ مجوز  به بعد، هر پمپاژی که در زاینده    ۶۱سال  

به کشاورزان خسارت   باید  است  میسر شده  نیرو  وزارت  از 
داران  زاینده رود برای حقابهدرصد از آب    7۵پرداخت کنند.  

استان اختیار  در  را  کشاورزان  حق  نیرو  وزارت  های  است. 
می  قرار  فوالد  صنایع  و  الزم  دیگر  اسناد  آنها  اگرچه  دهد. 

را در دست دارند و از حق    رودمبنی بر سهم خود از زاینده 
سمت  به  کشاورزان  است،  قرار  آمد.  نخواهند  کوتاه  خود 

 .رهای پمپاژ را دنبال کنندرودخانه بروند و مسی
 

تجمع نیروهای پیمانکاری شرکت ملی  

 حفاری ایران 
ش منتشر  گزارشات  اساس  نیروهای  بر  از  گروهی  ده 

پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران مقابل این شرکت در  
اهواز تجمع کردند.  کارگران معترض می گویند: بعد از پنج  
سال بالتکلیفی و محرومیت از حقوق و مزایا، شرکت ملی  
و  کرده  جدید  نیروی  استخدام  به  اقدام  ایران  حفاری 

 .نیروهای پیشین خانه نشین شدند
 

ی  شدهراجتجمع اعتراضی کارگران اخ

 پتروشیمی ایالم واقع در شهرستان چوار
پ ماه،    2نجشنبه  روز  کارگران    ۳0اردیبهشت  از  نفر 
با  شده اخراج  چوار  شهرستان  در  واقع  ایالم  پتروشیمی  ی 

سفره  کردن  شهر  پهن  این  استانداری  مقابل  خالی  ی 
آستانه  در  کارگران  این  شدند.  کار  به  بازگشت  ی خواستار 

از   بعد  و  نو  آماده سال  و  ساخت  کار  سایت  اتمام  سازی 
ی عدم نیاز  برداری این سایت به بهانههالفین، با شروع بهر

 .انداز کار اخراج شده 

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری  

 پتروشیمی تخت جمشید در پارس جنوبی
پنجشنبه   کارگران    2روز  از  جمعی  ماه،  اردیبهشت 

وا پتروشیمی تخت جمشید  پارس جنوبی  پیمانکاری  قع در 
گوید می  کارگران  از  یکی  زدند.  تجمع  به  طبق  دست   :

حقوق   جنوبی  پارس  منطقه  اشتغال  و  کار  اداره  مصوبه 
افزایش  (  ۱400درصد در سال جاری )  ۳0کارگران بایستی  

پیدا کند اما متاسفانه کارفرمای شرکت پیمانکار زیر باز این  
قانونی نمی انجام آن خودمسئولیت  از  و  کند. داری می رود 

ه پیمانکار  شرکت  مسئوالن،  هشدارهای  همه  نوز  علیرغم 
کرونا   به  ابتال  از  پیشگیری  برای  قبولی  قابل  تمهیدات 
طرفی  از  است.  نداده  انجام  پیمانکاری  کارگران  توسط 

مصوبه  طبق  درخواست    کارگران  اشتغال  و  کار  اداره 
داده  دورکاری  و  کارفرمای    مرخصی  تایید  مورد  که  اند 

 .مانکاری قرار نگرفته استپی
 

ل گاز های استیجاری انتقاتجمع راننده 

کوه در اعتراض به پایین بودن میان

 دستمزد و مزایای دریافتی  

راننده ماه،  اردیبهشت  یکم  چهارشنبه  استیجاری  روز  های 
میان گاز  حداقلی  انتقال  دستمزدهای  به  اعتراض  در  کوه  

کا  از  یکی  زدند.  تجمع  به  دست  گفت: خود  راننده  رگران 

یک    144حدودا   منطقه  در  استیجاری  راننده 

میان عمل گاز  انتقال  تحت  یات  که  هستیم  کوه 

داریم.  فعالیت  پیمانکار  شرکت  یک  مسئولیت 

دستمزد   بابت  قرارداد  که طبق  مزایایی  و  حقوق 

کنیم کافی نیست و کفاف  از پیمانکار دریافت می 

  دهد. می های ما را نزندگی و حتی مخارج خودرو 

مینی غالبا  استیجاری  و  خودروهای  هستند  سواری  و  بوس 
ساعت در شرایط سخت و گرمای    ۱2تا    ۸ها روزانه  ننده را

جاده   ۵0تا    40 در  خوزستان  منطقه  درجه  خاکی  های 
میان دریافت  عملیاتی  ازای  به  مناطق  سایر  و    ۸تا    7کوه 

می  کار  ماه  در  تومان  راننده میلیون  درواقع  این  های  کنند. 
بخش   پیمانکار  آنچه  و  هستند  دستمزد  فاقد  خودروها 

کند فقط اجاره  ها پرداخت میازای مزد به آن خصوصی به  
هزینه  کننده  تامین  آنهم حتی  که  های بهای خودروهاست 
توانند جاری خودروها نیست. مدیران و مسئوالن منطقه می

قرارداد  راننده  کارگران  با  نیرو  تامین  پیمانکاران  حذف    با 
 . مستقیم ببندند

کارگران اپراتور آب و فاضالب   اتاعتراض

ماه  ۳در اعتراض به عدم پرداخت اهواز 

 حقوق و مطالبات خود 
کارگران   از  تعدادی  ماه،  اردیبهشت  یکم  چهارشنبه  روز 
عدم   گفتند:  خوزستان  استان  در  واقع  اهواز  آبفای  اپراتور 

شرکت  در  بیمه  حق  و  دستمزد  منظم  های  پرداخت 
مشکالت   اهواز  فاضالب  و  آب  به  وابسته  پیمانکاری 

ز معیشتی  و  آورده  خانوادگی  وجود  به  کارگران  برای  یادی 
کارگر از  ما    ۸گوید: حدود  ان میاست. یکی  بیمه  ماه حق 

دریافت   زمینه  در  ما  و  نشده  واریز  اجتماعی  تامین  به 
بیمارستان  در  درمانی  اجتماعی  خدمات  تامین  ملکی  های 

 .ایمدچار مشکل شده 
 

 آهن   اعتصاب و تجمع کارگران راه 

 شمال مازندران 
شنبه   ماه،    4  روز  آهن    ۵۵0اردیبهشت  راه  ازکارگران  نفر 

شمال   خط  انتقال  به  اعتراض  در  مازندران  به    2شمال 
شرکت پیمانکاری ریل صنعت کاران دست از کار کشیدند  

راه آهن شمال در ساری کل  اداره  مقابل  کردند.    و  تجمع 
پیش  خواسته  چندی  که  است  حکمی  اجرای  کارگران  ی 

ی رسمی راه آهن صادر  در بدنه برای الحاق و تجمیع آنان  

 .شده بود
 

مان کاشی  تجمع اعتراضی کارگران سا

بروجرد با برخورد خشن نیروی انتظامی  

 ! مواجه گشت
کاشی    سامان  کارخانه  شده   منتشر  گزارشات  اساس  بر 

به   با    400نزدیک  از    ۹کارگر  و  سال مطالبات معوقه دارد 
ماه    2۵ تعطیل    ۹۳اسفند  آن  تولید  خطوط  و  کلیه  گشته 

علت تعطیلی را کارفرما عدم تامین منابع مالی کافی برای  
تولید   از  دولت  حمایت  عدم  همچنین  و  اولیه  مواد  تهیه 

 داخلی بیان کرده است.  
پنجشنبه   روز  تا  یعنی  پاسخ    ۹تاکنون  ماه،  اردیبهشت 

وعده  از  فراتر  چیزی  نیز  کارگران  معیشتی  های  مطالبات 
گودرزتو همچون  مسئولینی  نبوده خالی  بروجرد  نماینده    ی 

اعتراض    است. از  ماندن  زنده  برای  کارگرانی که  پاسخ  اما 
اند در حد وعده وعید باقی نمانده؛ تجمع  خود دست نکشیده 

نیروی   دخالت  با  پنجشنبه  روز  در  کارگران  اعتراضی 
انتظامی به شوکر و باتوم و بازداشت رسیده است. کارگران  

را  شیر  معترض  پاسگاه  به  زور  آنان  به  به  و  بردند  وان 
آماده تعهدنامه  پیش  از  مبنداده   هایی  این  بر  دیگر    ااند  که 

معیشتی مطالبات  برای  تجمعی  به   نزنند.  دست  شان 
سرمایه  هار  نظام  مدد  به  که  حاکم  کارگرانی  وابسته  داری 

تر می شوند و به دنبال سرکوب  روز به روز گرسنه و گرسنه 
 نان شکنجه شده اند.  نیروی انتظامی  به جایوحشیانه 
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 ! رگران زنابر، حق مسلم کا ابل کار برمق   ررابر دب  دستمزد

کارگر در پی ریزش تونل   ۲جان باختن 

طزره در معدن زغال سنگ  4۲شماره 

 البرز شرقی 

  2طبق اظهارات کارگران معدن زغال سنگ طزره،  پیکر  
کارگر معدنچی به نام های میالد روشنایی و پیکر افضلی،  

حدود   گذشت  از  حادثه    ۱۳0پس  وقوع  زمان  از  ساعت 
معدن بزرگ طزره دامغان در روز    42ماره ریزش در تونل ش

کارگر  ۱۱شنبه   دو  این  شد.   پیدا  ماه  حدود    اردیبهشت 
تونل شماره    ۱2  ساعت در  روز شنبه  معادن    42ظهر  از   (

کارگاه   در  شرقی(  البرز  سنگ  زغال  شرکت  چهارگانه 

دلیل ریزش    k ۱۳استخراج   به  و  استخراج  پیشرو، هنگام 
 معدن محبوس شده بودند.   در تونل ناگهانی سقف کارگاه 

 

زنگ زده اقتصاد را   هایقرار بود قفل 

بگشایند قفل به پای زندگی ما کارگران و  

 ! مزدبگیران نهادند
شنبه   روز  گزارش  صنفی    4به  فعال  یک  ماه،  اردیبهشت 

وعده  به  اشاره  با  مریوان  پیشین  کارگران  انتخاباتی  های 
از شعارها، اشتغال و کارآف مثال گفتند    رینی بودگفت: یکی 

و  داشت  وجود  فساد  قبلی  دولت  و  پول  در  نفت  های 
چرا تحصیل دکل  گفتند  کردند.  غارت  را  نفتی  ها  کرده های 

و   مسکن  درمان،  وضعیت  از  کنند.  فرار  خارج  به  باید 
هیچ   در  شد؛  چه  نتیجه  اما  بودند  ناراضی  اولیه  مایحتاج 

کارخانه نشد!  حاصل  اساسی  بهبود  تعطزمینه  شده  ها  یل 
ده شده است. ست و روز به روز به سیل کارگران بیکار افزو ا

واردکننده  شدهحتی  هم  دندان  خالل  سفره ی  های  ایم! 
خالی  مزدبگیران  و  کارگران  ما  و  خالی  است  همیشه  از  تر 

نمی هم  نفت  بوی  افسارگسیخته،  حاال  تورم  دهد! 
های دستمزدهای ریالی و چندین برابر زیر خط فقر و هزینه

ز سراشیبی دالری،  در  را  مزدبگیر  و  کارگر  هزاران    ندگی 
خانواده  است.  داده  قرار  هزینه سقوط  پس  از  های ها 

آیند و هر روز به تعداد کودکان کار  آور زندگی برنمی سرسام 
می  در افزوده  فقط  بهزیستی  مسئوالن  اعتراف  به  شود. 

فرار    4۵00تهران   شاهد  روز  هر  دارد.  وجود  کار  کودک 
ن و  بیشتر  دیار  خبگان  به  ایرانی  متفکر  و  جوان  مغزهای 
ستیم. از بخت بد ما کارگران و مزدبگیران در این  غربت ه

و  شد  اضافه  هم  کرونا  منحوس  ویروس  اخیر  سال  دو 
به  شغل  آموزش  کیفیت  سطح  کرد.  نابود  را  بیشتری  های 
تهیهپایین  برای  پول  نبود  با  و  رسیده  خود  حد  ی  ترین 

هز گوشی هوشمند،  دانهای  فرزندان  ش اران  اکثرا  که  آموز 
روستایی و  ترک کارگران  و  جامانده  تحصیل  از  هستند  ان 

با   ارتباط  در  بدی  اخبار  شاهد  متاسفانه  کردند.  تحصیل 
باید   شرایط  این  در  بودیم.  هم  آموزان  دانش  خودکشی 
آن   کنار  در  و  کرونا  با  مقابله  برای  شما  راهکار  پرسید 

مرغصف  برنج،  روغن،  طویل  !  است؟  ودهب  چه  …و  های 
 و   ندارند   را  مسکن  یاجاره   یا  مسکن   یتهیه  توان  کارگران

شهرها  مناط  هایآلونک   در  ناچار  به اطراف  و  محروم  ق 
می  لرزش  ساکن  یک  و  زمین  بیرحمی  یک  با  که  شوند 

خانواده  سر  بر  می ضعیف  آوار  از  هایشان  تعدادی  در  شود. 
د اما  وجود دارشهرها محلی به نام درمانگاه تامین اجتماعی  

درمانگ یک  حد  در  آن  پزشکی  هم  امکانات  روستایی  اه 
آزمایشگاه  از  و خیلی  تامین اجتماعی  نیست. پزشکان  ها با 

مزدبگیران  و  کارگران  برای  درمان  سرانه  ندارند.  قرارداد 
همسان برای  بودجه  و  است  مستمری ناچیز  سازی 

و   شعارها  از  دیگر  کارگران  ندارد.  وجود  بازنشستگان 
خسته بی های  عدهو  مسئوالن  پشتوانه  است  بهتر  دیگر اند، 

 .توانند »عمل« پیشه کنندشعار ندهند و اگر می 
 

 استان  استان خراسان شمالی دومین

 فقیر کشور  
اردیبهشت ماه، به نقل از روابط    7به گزارش روز سه شنبه  

عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی: وزارت  
ماعی از دو سال قبل نسبت به تهیه،  رفاه اجتتعاون، کار و  

تنظیم و تدوین اطلس رفاه ایرانیان با محوریت تهیه بانک  
اشتغ  وضعیت  از  دقیق  درآمدی  اطالعاتی  سطح  و  ال 

تهیه  دهک  اطلس  این  در  کرد.  اقدام  کشور  مختلف  های 
خراسان   استان  بلوچستان،  و  سیستان  استان  از  پس  شده، 

اس دومین  عنوان  به  فقیرشمالی  شده    تان  معرفی  کشور 
خانوارهای   کرد  هزینه  و  درآمد  سرانه  میزان  وی  است. 

ر این  استان خراسان شمالی را از جمله فاکتورهای ارزیابی د
عنوان   در کشور  فقر  زمینه  در  استان  رتبه  تعیین  و  اطلس 
کرد. در خراسان شمالی عمده فعالیت اقتصادی خانوارهای  

و   است  کشاورزی  بخش  در  کاستان  در  فعالیت  شاورزی 
وضعیت   این  نرسیده،  افزوده  ارزش  سطح  به  هنوز  استان 
این خانوارها در استان   موجب شده است تا سطح درآمدی 

  2۳۳هزار و    ۹۹0باشد. کل جمعیت خراسان شمالی  پایین  
خانوارها   تعداد  و  و    ۳2۱نفر  شده    ۹77هزار  ثبت  خانوار 

 .است
 

ارگران بخش برق آبفا و تهویه  تجمع ک 

دری امام برای پیگیری  منطقه بن

  های صنفی خودخواسته
برق،  بخش  کارگران  ماه،  اردیبهشت  یکم  چهارشنبه  روز 

مبادرت به تجمع اعتراضی    ،آبفا و تهویه منطقه بندری امام
و   برای  کرده  کار  قانون  ظرفیت  از  استفاده  خواهان 

ل، معیار قراردادن  بندی مشاغ یابی، اجرای طرح طبقهتشکل 
به ع  ۱ و رسیدگی  نواسال  کار  قراردادهای  ن حداقل مدت 

های رسیدگی اداره کار منطقه  به آرای صادره توسط هیات 
برای تغییر محل شغل کارگران شدند. در ادامه این حرکت  

شنبه   و   4روز  آبفا  واحدهای  کارگران  ماه،  اردیبهشت 
ز کار کشیده و  ی منطقه بندری امام بار دیگر دست اتهویه

ب اعتراضی  پتجمع  بر  ر  عالوه  کارگران  این  داشتند.  ا 
کردند،  خواسته  اعالم  خود  تجمع  آخرین  در  که  هایی 

تازگی   به  که  هستند  آبفا  کارگاه  سرپرست  تغییر  خواهان 
 .منصوب شده است

 

ن حفر در حی  جان باختن یک کارگر افغان

 آباد شرق اصفهان چاه در روستای حسین
یکشنبه   روز  ظهر  از  ی  ۵بعد  ماه،  کاردیبهشت  ارگر  ک 

حسین4۵ روستای  در  افغانستان  تبعه  توابع  ساله  از  آباد 
متری چاه  2۳منشیان در شرق اصفهان، حین کار در عمق  

در اثر سقوط باالبر در چاه، دچار حادثه کاری شده و جان 

 .خود را از دست داد
 

مقابل ساختمان  معترض درپرستاران 

 جمع شدند ریاست قوه 
یکشنبه   ماه  ۵روز  جاردیبهشت  در  ،  پرستاران  از  معی 

گذاری پرستاری و عدم  اض به عدم اجرای قانون تعرفه اعتر
مشاغل   بعنوان  پرستاران  مشمولیت  قانون  مفاد  اجرای 
از   سخت و زیان آور، دست به تجمع زدند. شعار های زیر 

 سر داده شد:پرستاران  جمله شعار هایی بود که در تجمع  

می " خیانت  میتامین  حمایت  دیوان  قانون  "، "ندککند، 

ما مسلم  حق  کار،  حقتو "،" ستسختی  بزن،  داد  پرستار 
 ."فریاد بزن

 

اعتراض کارگران ابنیه فنی تراورس نسبت  

 هابه عدم پرداخت حق بیمه آن 

 توسط کارفرما 
ابنیه   شرکت  کارگران  ماه،  اردیبهشت  یکم  چهارشنبه  روز 
فنی تراورس گفتند: در حال حاضر کارفرمای این مجموعه  

بابت  خدمات  بزرگ   از    2ریلی  بیمه بیش  هزار    ۵ماه حق 
کارگر شاغل در این واحد خدماتی بدهکار است. این بدهی  

ماه  به  اسفند  مربوط  و  بهمن  کارگران    ۹۹های  و  است 
ن این  باسابقه  شدن  انباشته  و  استمرار  با  که  هستند  گران 

ها به فرصت بازنشستگی محدود  بدهی امکان دسترسی آن 
کارفرمای   ابنیه فنی شرکت خشود.  و  دمات مهندسی خط 

پرداخت نکردن  راه  بر  نقدینگی عالوه  دلیل کمبود  به  آهن 
ها  ماه حق بیمه، در پرداخت قسمتی از مزایای مزدی آن   2

نمودهنیز   نگرانی    تعلل  باعث  مسئله  همین  بیشتر و 
شده  و    کارگران  استانی  مسئوالن  اینکه  به  توجه  با  است. 

کار وضعیت  از  فنشهرستانی  ابنیه  باخبرند  گران  تراورس  ی 
می  آنان  واحد  از  این  کارگران  به مشکالت  نسبت  خواهیم 

 .ریلی توجه کنند
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 ! د گرددبای  ودبا اح و دسته نبا هر جن سالمی  اجمهوری 

 های کارگرانی که پای صحبت 

 ! اندهاست حقوق نگرفتهماه
های اخیر  اردیبهشت ماه، در هفته   ۵به گزارش روز یکشنبه  

برای   بارها  عبداهلل  کوت  کارگران  نوروز،  تعطیالت  از  بعد 
.  گری کردندی خود مطالبهافتاده عقب   فتن حقوق مزدیگر
به  آن و  کردند  مراجعه  مسئول  نهادهای  تک  تک  به  ها 

رسید، نامه نوشتند اما ظاهراً کسی  شان میهرکجا که دست 
از   بیش  که  را  کارگران  این  دستمزد    ۳صدای  است  ماه 

آن نگرفته مزدی  مزایای  و  است،  اند  افتاده  تعویق  به  ها 
هرداری کوت عبداهلل، زیرمجموعه  ست. کارگران شنشنیده ا

حدود  کارو  خوزستان،  در  آن  ۵00ن  هستند،  این  نفر  ها 
های بسیار دارند؛ این کارگران در  ها و دغدغه روزها نگرانی

توجهی  تماس با ایلنا از استیصال خود گفته و نسبت به بی
این کارگران می از  دارند. یکی  اعتراض  با مسئوالن  گوید: 

فامزبا از  روزه  پیازن  رفتم گوجه،  و  پول قرض کردم  ،  یل، 
روز است که    2سیب زمینی، خیار، بادمجان و میوه خریدم،  

چیزی خانه نداریم و من مجبور شدم صدتومان قرض کنم  
و برای افطار خرید کنم. آیا این درست است، چرا مسئوالن 
را   عبداهلل  کوت  شهرداری  کارگران  مظلومیت  صدای 

سال است که    2زاید، نزدیک به  ! گزارش می افشنوند؟نمی
گویند: در  ها می اند آنرگران به پیمانکار واگذار شده این کا

این مدت بارها پرداختِ حقوق به تعویق افتاده است، بارها  
خدمات   دریافت  در  کارگران  و  شده  رد  دیر  بیمه  لیست 

شده  مواجه  مشکل  با  نیز  درمانی  فرادستی  مسئوالن  اند. 
به  ظاهراً توجهی  صورت    هیچ  کاری  و  ندارند  مساله 
می دهندنمی مجموعه  این  کارگران  از  دیگر  یکی  گوید:  . 

همه جا رفتیم از دفتر امام جمعه بگیر تا فرمانداری کارون  
نتیجه هیچ  یکشنبه  امروز  تا  اما  خوزستان  استانداری  ای و 

ماه    4یا    ۳درآمد    دانید وقتی یک کارگر کم ایم. می نگرفته
نمیحقو زندگیگیرد، چق  برای  اتفاقی  می ه  ااش  گر  افتد؟! 

انتخابات،   از  قبل  است!  بهتر  وضعیت  این  از  بیاید  زلزله 
دادند.   کار  وارد مجموعه کردند و وعده  را  زیادی  کارگران 

حقوق پرداخت  در  شده حاال  درمانده  نمیها  و  چه  اند  دانند 
  تر با هم در حال سوختن هستند! مشخص   بکنند، خشک و 

چه مقصر  دیگر  نیست  شهردار!   یا  پیمانکار  است   کسی 
نسیه  سوپرمارکت  جنس  شهرداری  کارگران  ما  به  هم  ها 

مان مبالغ هنگفتی  دهند! ما حتی برای آب شرب منزل نمی
کنند. مگر ما خانواده  بدهکاریم! چرا فکری به حال ما نمی 

سفره  برای  نباید  رمضان  ماه  مگر  نداریم،  عیال  و  اهل  و 

 !ا بخریم؟ ی یک کیلو خرمافطار
 

شهروند در رابطه با درگیری   1۳بازداشت 

 نیروی انتظامی با مردم کَهمان
  ۱۳اردیبهشت ماه، از بازداشت    ۹گزارشی در روز پنجشنبه  

روز چهارشنبه   درگیری  با  ارتباط  در  اردیبهشت   ۸شهروند 
انتظامی رژیم با اهالی یک روستا در منطقه   ماه، نیروهای 

خبر ویدیو  کَهمان  درگیردادند.  از  تصاویری  و  و ها  ی 
انتظامی به سمت مردم عادی در منطقه   نیروی  تیراندازی 

کَهمان واقع در شهرستان الَشتر واقع در استان لرستان در  
از   تن  چند  گفته شده  منتشر شد که  اجتماعی  شبکه های 
می   گفته  اند. همچنین  شده  زخمی  واقعه  این  در  ساکنین 

ت  ۱۳شود   نیز   عاملنفر  عنوان  تحریک  حت  درگیری،  ین 
گان و انتشار دهندگان تصاویر درگیری، بازداشت شده  کنند

 و به زندان ها منتقل شده اند. 
 

 بیشترین نرخ تورم ماهانه  

 خانوارهای کشور 
اردیبهشت ماه، به نقل از مرکز آمار ایران،   ۸روز چهارشنبه  

، عدد شاخص کل  ۱400گزارش شد که : در فروردین ماه  
خانوارهایقیمتها(  ) )   برای  به  ۱۳۹۵= ۱00کشور   )۳0۶,۱  

ماه قبل   به  افزایش نشان می   2.7رسید که نسبت  درصد 
خانوارهای   ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین  ماه  این  در  دهد. 

با   بوشهر  استان  به  مربوط  و    4.4کشور  افزایش  درصد 
و   تهران  استانهای  به  مربوط  ماهانه  تورم  نرخ  کمترین 

وبختی با  چهارمحال  افزایش  ۱,7اری  درصد    درصد  است. 
)تورم   قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  کل  شاخص  تغییر 

کشور   خانوارهای  برای  نقطه(  به  می    4۹.۵نقطه  درصد 
استا به  مربوط  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  بیشترین  ن  باشد. 

 ( قم     ۵۸.۱ایالم  استان  به  مربوط  آن  کمترین  و  درصد( 
دواز  42.۸) تورم  نرخ  است.  به  درصد(  منتهی  ماهه  ده 

ماه  فرورد عدد    ۱400ین  به  کشور  خانوارهای    ۳۸.۹برای 
به   مربوط  ماهه  دوازده  تورم  نرخ  بیشترین  رسید.  درصد 

 ( کرمانشاه  به    42.۹استان  مربوط  آن  کمترین  و  درصد( 

( قم  است  ۳۵.۸استان  در    .درصد(  گزارش  این  ادامه  در 
آمده   شهری  خانوارهای  ماهانه  تورم  نرخ  با  در    که:رابطه 

ماه   خانوارهای  ۱400فروردین  برای  کل  شاخص  عدد   ،
( به  ۱۳۹۵=۱00شهری  ماه    ۳02,7(  به  نسبت  که  رسید 

درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین   2.۶قبل 
خانوارهای   ماهانه  تورم  استان  نرخ  به  مربوط  شهری 

درصد افزایش و کمترین نرخ    4.۵سیستان و بلوچستان با  
ماهانه تهران    تورم  استان  به  افزایش    ۱.7با  مربوط  درصد 

سال   مشابه  ماه  به  نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد  است. 
کشور   شهری  خانوارهای  برای  نقطه(  به  نقطه  )تورم  قبل 

به  4۸.۸ نقطه  تورم  نرخ  بیشترین  است.  نقطه   درصد 
وبختیاری   چهارمحال  استان  به  مربوط  شهری  خانوارهای 

مرب  ۵۸.2) آن  کمترین  و  )درصد(  قم  استان  به    42.7وط 
رصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه  د

به عدد    ۱400 درصد رسید.   ۳۸.۶برای خانوارهای شهری 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان   

درصد( و  کمترین آن  مربوط به  استان  آذربایجان    42.7)

( است  ۳۵.۳غربی  تورم    همچنین  .درصد(  نرخ  باره  در 
در فروردین ماه    نه خانوارهای روستایی تاکید شده که:ماها

روستایی ۱400 خانوارهای  برای  کل  شاخص  عدد   ،
به  ۱۳۹۵= ۱00) قبل    ۳2۵,4(  ماه  به  نسبت    ۳.0رسید که 

دا  افزایش  تورم  درصد  نرخ  بیشترین  ماه  این  در  شته است. 
خوزس استان  به  مربوط  روستایی  خانوارهای  با  ماهانه  تان 

افزایش   ۵.۵ به    درصد  مربوط  ماهانه  تورم  نرخ  کمترین  و 

با   وبختیاری  میباشد.    0.7استان چهارمحال  افزایش  درصد 
قبل   سال  مشابه  ماه  به  نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد 

درصد   ۵۳,0ای خانوارهای روستایی )تورم نقطه به نقطه( بر
به   مربوط  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  بیشترین  باشد.  می 

) اس ایالم  استان درصد(    ۶۳.۳تان  به  و کمترین آن مربوط 
( به    4۳.۵قم  منتهی  ماهه  دوازده  تورم  نرخ  است.  درصد( 

  40.۶برای خانوارهای روستایی به عدد    ۱400فروردین ماه  
ت نرخ  بیشترین  رسید.  به  درصد  مربوط  ماهه  دوازده  ورم 

درصد( و کمترین آن مربوط به استان  47.۱استان همدان )
 .است درصد(  ۳۵.7وبلوچستان ) سیستان

 

کارگر ساختمانی در اثر   ۲جان باختن 

 مشهد حین کار در  ، ریزش آوار
اردیبهشت ماه، به علت تخریب غیر اصولی    ۵روز یکشنبه  

شمال   در  واقع  سیدرضی  بلوار  محدوده  در  ساختمان  یک 
ران که در محل حادثه مشغول  نفر از کارگ  4غربی مشهد،  

ر اثر  بر  بودند  مدفون    یزشکار  خاک  از  تلی  زیر  در  آوار 
کاری   حادثه  این  در  وارد    2شدند.  اثر  بر  کارگران  از  نفر 

دادند.   دست  از  را  خود  جان  سر،  به  ضربه  از   2شدن  نفر 
نزدیک  به  بودند،  شده  مصدوم  که  نیز  ترین کارگران 

 .درمانگاه منتقل کنند
 

 دیدی از کشتار کولبرانی جمرحله
یکش روز  گزارش  اساس  از    ۵  نبهبر  بیش  ماه،  اردیبهشت 

شکنجه  از  هفته  مرزی    2ی  یک  نوار  ساکن  روستایی 
می   توسط   چالدران   ترکیه   دولت  انتظامی  گذرد. نیروهای 

پنجشنبه   حسن    2۶روز  و  صمدی  بهنام  ماه،  فرودین 
وش کارتن سیگار بر دوش گذاشته و به قصد فر 2کچالنلو  

رکیه آنان را  ی تآن در ترکیه از مرز رد شدند، اما پلیس مرز
کرد.   میله   ۱0دستگیر  با  شتم  و  ضرب  از  بعد  ی پلیس 

آورند، چاقو در مقعدشان فرو  های آنان را درمی آهنی، لباس 
رگ می می کنند،  را  گوششان  پشت  و  پا  و  های  زنند 

می  خون رهایشان  از  که  از  کنند  حسن  بمیرند.  ریزی 
ترتیریزی جان می خون به هر  را  بهنام خود  و  بسپارد  ه  ب 

رساند. جسد حسن در حال حاضر در پزشکی  مرز ایران می 
قانونی شهر وان ترکیه است و بهنام به تازگی از بیمارستان  
مرخص شده و در خانه تحت مراقبت است. بر اساس این  
گزارش، کشتار کولبران در مرزهای مختلف امری مسبوق 

سابقه   شکنجه به  از  شکل  این  اما  دهشتناک بوده،  ی 
شکل جدیدی از توحش دارد که زبان از توصیف  از  حکایت  

مرزنشینان   از  بسیاری  برای  که  درحالی  است.  قاصر  آن 
در   ماندن  زنده  راه  تنها  که  »انتخاب«  نه  کولبری 

وظیفهتبعیض است،  موجود  ساختاری  حافظان  "ی  های 
تاده باشند، حذف آنان  ، در هر سویی از مرز که ایس"مرزها

کولبران به عنوان هدفی برای    به   است. اگر تا پیش از این
شد، حال نیروهای سرکوب کامالً  تمرین تیراندازی نگاه می 

در قامت سگان هاری که از زنجیر رها شدند، به جان و تن  

 .درند شان را می اند و گوشت تنآنان افتاده 
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  می آورد، رد  اوآسیب جسمی    ر گدی  ه فردی ه فردی بک  زمانی"

د  عمیر  ما قتل غ مد، این را  بیانجای  وگ  رم  هکه ب  آسیبیم  ه  آن 

آسیب    هکب از پیش بداند  راامی که شخص ضهنگ  امیم؛ وی نم

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

می  ع  قتل پرج  کهامی  نگ ه   امیم.نمد  ها  صد  در   را ولتر  امعه 

بهنمی دهد که آ  رقراوضعی    چنان  به طور حتا  ی  م مرگداه  م 

افتند،    طبیعی  یر غو    س  رزود ناشی    ازه اند ن  همامرگی به  می 

کهاع  زا خشونت  شلیک  م  مال  اثر  در  یا  لگرگ  و  ضرب    بهوله 

وریشمش ج،  هزاقتی  شرر  ان انس   ران امعه  از  الایا  یات  ح  زمط 

سا رمح آنه  ختوم  قر  هاو  ما در شرایطی  که دی  رار  ر آن دهد 

 ون ن قا  وبچ زور    را بها  نهی آتند، وقتنیس   ن ه زندگی کردب  ادرق

که  مجبور سازد  این    می  مراننبم  یطشرادر  تا  نتیجۀ    که  گد 

ند  می داعه  ما؛ وقتی ج سداست فرا ر  طناپذیر این شرای  باجتنا

به   نفر  ارهزاین  ا  داند کهی  م  ی همخوبو  ن  ایانی  ربق  جباراا ن 

خواهند   اب   شد، وشرایط  برم   ایطین، شرا وجود  را  ار  رقربوطه 

ت مد است، درسقتل ع  وعن ک  ی ه  عل جامین عما  د،دارنگاه می  

پنهانی و خ قتل  یک فرد؛سط  تو  مدل عمثل قت فانه، قتلی که ئای 

ی که تلق کند.اع ویشتن دفاز خ  آن  لاند در قبواکس نمی ت چیه

قهرظا زیینتل  ا  رااتق  ا کسیرست،  ک  مین  ل  زیرا    ه مرگ بیند، 

قربانا چوناین  می  به  گرن  طبیعی  مظنی  چرر  آید  کی   دره  ا 

  جام ان   تاست  بی عملی  تر ناشی از  ده بیشآم  ملعه  بتعرض  آن،  

د  ولی  وظیفه. حال  هر  به  ردر  ارتکاب  محق  اینجا  عمد    رز تل 

 " است 

 

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