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 یادداشت
اتاق بازرگانی و موتلفە تمام قد پشت رئیسی!
صادق کار

روزنامه جهان صنعت گزارشی از نشست روسای سه اتحادیه ذینفوذ کارفرمایی با ابراهیم رئیسی را که به دعوت
روسای این سه اتاق انجام گرفت منتشرنمودە است .آنطور که از محتوای گزارش برمی آید ،روسای هر سه اتحادیه
کارفرمایی که منافع و مصالح خود را در وجود این مهرە مرتجع و جنایتکار "اصلح" در این مقطع دیدەاند تمام قد
پشت او قرار گرفته و از برکشیدن وی به مقام ریاست جمهوری حمایت کامل می کنند.
نسترن یوسف بکیان" ،نویسندە این گزارش می نویسد ":از طرفی دعوت فعاالن بخش خصوصی از ابراهیم رییسی
به عنوان اولین کاندیدای ریاستجمهوری در اتاق بازرگانی ایران و" همچنین حمایت جمعی از بازاریان و اصناف،
کسبه و اتحادیههای صنفی در استانهای مختلف کشور از رییسی به عنوان فرد اصلح برای ریاستجمهوری،
همگی گویای این است که بخش خصوصی ابراهیم رییسی را در میان دیگر کاندیداهای ریاستجمهوری ،گزینه
جدیتری میبیند و شانس او را نسبت به بقیه کاندیداها نیز بیشتر میداند".
غالمحسین شافعی" رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز که در این نشست حضور داشته و سخنرانی نمودە است پس
ازاشارە به رشد صفر درصدی اقتصادی در دە سال گذشته و انتقاد از" سیاستهای دولت ،از رویکرد اقتصادی مثبت
قوە قضائیه پشتیبانی نمودە و گفته است ":تغییر رویکرد قوه قضاییه با بخش تولید در چند سال گذشته باعث شده که
"اثر قابل توجه و مثبتی در بخش اقتصادی داشته باشد".شافعی در ادامه سخنان خود علت رشد منفی اقتصادی را
اجرا نشدن رهنمودهای رهبر خواندە و گفته است":سوالی که امروز مطرح می شود این است که چرا عالرغم این
همه ظرفیت در کشور ما از آنها استفاده نکرده ایم؟ راه نجات کشور از این وضعیت تولید است ،اما روندی که
کشور در مسیر افزایش تولید پیش گرفته است مطابق نظر رهبری نیست... .افراد تصمیم گیر کشور تجربه کافی در
کار خود ندارند و اگر در دولت جدید افراد با تجربه کاری انتخاب شوند کار تولید درست میشود.
ابراهیم رئیسی نیز در عوض حمایت روسای اتحادیه های کارفرمایی به آنها گفت  ":.ما دولتی مردمی میخواهیم
که در این راستا باید اقتصاد به بخش خصوصی واقعی و نه خصولتیها واگذار شود چراکه اصل  44سیاست
مصوب نظام است و رهبری بر اجرای این اصل تاکید کردهاند".
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آن چنان که از گزارش بر می آید رئیس جمهور منتسب ولی فقیه هر چه را که دارو دسته موئتلفه و بازار در ازای
حمایت از او طلب کردەاند بی چون و چرا متعهد شدە است انجام دهد .این حاتم بخشی ها از جیب ملت چنان
نمایندگان بورژوازی رانتخوار و نوکیسه را که در جلد تولید کنندە رفتهاند به وجد و شعف آوردە است که گزارشگر
هم نتوانسته از روی مصلحت هم که شدە این شعف را در گزارش اش درز بگیرد .او !در خصوص وصف حال
سردمداران بازار پس از شنیدن گوشهای از سخنان رئیسی نوشت" :نکته دیگری که شاید بتوان گفت بیش از دیگر
صحبتهای رییسی نظر فعاالن بخش خصوصی را به خود جلب کرد ،اظهارنظر وی در مورد مدیریت بازار بود.
ابراهیم رییسی با بیان اینکه نمیشود بازار را به صورت دستوری و پشت درهای بسته اداره کرد ،به فعاالن بخنش
خصوصی اعالم کرد که من یک مدیر میدانی هستم و اولین نشستهای خود در سفرهای استانی را همواره به
صحبت با تولیدکنندگان اختصاص میدهم "... .از این نکات شیرین البته در گفتار رئیس جمهور بیت والیت کم نبود.
برخورد سرکردگان سرمایهداری نوکیسه و رانت پرودە ایران در نشست با رئیسی حاکی از اشتهای سیری ناپذیر
آنها برای سود اندوزی و جمع کردن ثروت به هر قیمتی دارد .آنها بر خالف ادعاهای کاذب شان ،نه دلشان به حال
تولید می سوزد و نه ملت .که اگر می سوخت ،ثروتهای نجومی شان را بجای اینکه در داللی بکار بیندازند و یا به
خارج منتقل کنند ،آنها را صرف توسعه تولید می کردند که نکردند .اسداله عسگر اوالدی از روسای اتاق بارگانی
که از طریق رانت سیاسی و داللی به یکی از ثروتمندترین افراد کشور تبدیل و سالهای زیادی رئیس اتاق بازرگانی
بود .او از همه ثروتی که از این رهگذر به جیب زد ،تنها یک کارخانه کوچک کنتور برق در در قم تاسیس کرد که
می گفتند ماشین آالتش "هدیه" زمانی است که ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین را به عهدە داشته بود.
صحبت های رئیسی جنایتکار و شریک قتل هزاران مبارز راە آزادی و عدالت اجتماعی در نشست با روسای اتاق
بازرگانی جهت گیری دولت آیندە و خط و خطوط ارتجاعی و عدالت ستیزانه آن را آشکارتر کرد.معلوم شد دولتی
که با نام جعلی عدالتخواهی و ضرب و زور می خواهد به هر قیمتی که شدە تمام قدرت دولتی را به کنترول خود در
بیاورد چیزی به غیر از دولت ایدەال اتاق بازرگانی و شرکای سپاهی آنها نیست .پیشاپیش معلوم است معیشت
وحقوق کارگران و مزدبگیران و تهی دستان در چنین دولتی بیش از پیش مورد تعرض قرار خواهد گرفت و
اعتراضات زحمتکشان با وحشیگری به مراتب بیشتری روبرو خواهد شد .از هم اکنون تدارک این تعرض در حال
چیدە شدن است .بازار کم در دولت روحانی پروار نشد .اما آنها طمعه کار تر از آن هستند که به ثروتهای نجومی
بادە آوردە شان قناعت کنند .کالن سرمایه داران تجار همه چیز را یکجا و با هم برای خودشان می خواهند .دروغ
می گویند که برای دگرگون کردن وضعیت اقتصادی و ایجاد رونق تولید ،برنامه متفاوتی با برنامه شکست خوردە
روحانی دارند .آنها فاقد برنامه بدیل هستند .و می خواهند همان برنامه دولت روحانی را با فشار و تعدیل بیشتر
حقوق زحمتکشان پیش ببرنند.آنها حتی خصوصی سازی تامین اجتماعی را برنامه ریزی کردەاند.
در موقعیت کنونی اولین و مهمترین اقدام برای ناکام گذاشتن این نقشه شوم شرکت هرچه گستردەتر در تحریم
انتخابات و سازماندهی مقاومت و مبارزە مدنی ومتحدانه فعال علیه این انتخابات فرمایشی و سازمان دهندگان و
حامیان آن است.

به سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهید!
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ویروس نابرابری
گزارش ژانویە  2021سازمان آکسفام بخش پنجم

در آموزش
در سال  2020بیش از  180کشور موقتا ً اقدام به بستن مدارس کردند .این اقدام منجر به بسته بودن درب مدارس به
روی  1/7میلیارد کودک و نوجوان در زمان اوج تعطیلی مدارس شد .پاندمی کودکان فقیرترین کشورها را به طور
متوسط به مدت  4ماه از مدرسه محروم کرد .این مدت برای دانش آموزان کشورهای ثروتمند  6هفته بود.
تخمین زده می شود که پاندمی دستاوردهای  20سال اخیر در آموزش دختران را تماما ً نابود کرده و این به نوبۀ خود
به تشدید فقر و نابرابری انجامیده است.
در زمینۀ کار و معیشت
در اثر پاندمی صدها میلیون شغل از بین رفته اند .یافته های آکسفام و "تعهد بین المللی برای کاهش نابرابری" نشان
می دهند که در  103کشور که گرفتار پاندمی بوده اند ،حداقل یک نفر از هر  3نفر نیروی کار آنها فاقد حقوق و
حمایتهای تأمینی از جمله حقوق ایام بیماری بوده است.
پاندمی به طرز خشنی نابرابریها در سیستم کار را آشکار کرده است .مثالً در امریکا  90درصد کارگرانی که از
زمرۀ یک چهارم کارگران دارای باالترین دستمزد اند ،از حق مرخصی استعالجی برخوردارند .این درحالی است
که فقط  47درصد یک چهارم کارگران دارای پائین ترین دستمزد از این حق نصیب می برند 92 .درصد کارگران
زن در کشورهای با درآمد پائین در مشاغل غیررسمی ،خطرناک و ناایمن به کار مشغول اند .ویروس کرونا
همچنین به افزایش انفجارگونۀ تعداد کارگران در کارهای بدون دستمزد یا زیر حداقل دستمزد در بخش بهداشت
انجامیده است .بخش اعظم این کارها توسط زنان ،خاصه زنانی از میان گروه های حاشیه ای نژادی و قومی ،انجام
می شود.
از دست دادن فاجعه بار منابع درآمد ،بدون برخورداری از هرگونه حمایت دولتی ،به افزایش انفجاری گرسنگی
انجامیده است .برابر تخمینهای قابل اتکا ،در ماه های پایانی سال  2020هر روزه بیش از 6هزار نفر فقط در اثر
گرسنگی مرتبط با بیماری کووید 19-می مرده اند.
آنچە بە راستی مهم و آنچە ممکن است
ویروس کرونا در عین حال ما را به واکنش نسبت به آنچه مهم است ،و توجه به آنچه شایستۀ ارزش بیشتری در
جامعه است ،واداشته است .چشم ما را بر این واقعیت گشوده است که این همانا پرستاران ،رانندگان اتوبوس و شبکه
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های توزیع ،کارگران سوپرمارکتها ... ،هستند که کار حیاتی را به عهده دارند و نه مدیران صندوق های تامینی یا
وکالی شرکتی.
سیاست های تحول آفرین ،که پیش از وقوع بحران کرونا تصورناپذیر می نمودند ،در حال حاضر یک امکان
ملموس به نظر می رسند .قاعدتا ً این سیاستها نمی توانند متوجه ازگشت به وضع نابرابر پیشین باشند .بلکه دولت ها
باید سیاستی پاسخگوی فوریت ایجاد جهانی برابرتر و پایدارتر ،و یک اقتصاد انسانی را پیشه کنند.
خانم آروندهاتی روی ( ،)Arundhati Royنویسندۀ نامدار هند ،می گوید" :از نظر تاریخی  ،بیماری های همه گیر
انسانها را مجبور به گسست از گذشته می کنند ،و آنان را ناگزیر می سازند که دست به ترسیم مجدد دنیای خود ،و
ترسیم دنیای جدیدی بزنند .این نکته در مورد پاندمی کرونا هم صادق است .بحران کرونا در عین حال نوعی
دروازه (پورتال) است ،دروازه ای بین دو جهان :جهان پیش و جهان پس از کرونا ،که جهان دیگری است .ما می
توانیم انتخاب کنیم که از این دروازه عبور کنیم و توأما ً بارسنگین الشه های پیشداوری و نفرت ،بخل ،بانک
اطالعات و ایده های مرده ،رودخانه های مرده و آسمان دودگرفته مان را به دنبال خود بکشیم ،یا می توانیم با باری
سبک ،آماده برای ترسیم یک دنیای جدید و با اراده برای مبارزه در راه آن ،از این دروازه بگذریم".بخش اعظم این
کارها توسط زنان ،خاصه زنانی از میان گروه های حاشیه ای نژادی و قومی ،انجام می شود.
از دست دادن فاجعه بار منابع درآمد ،بدون برخورداری از هرگونه حمایت دولتی ،به افزایش انفجاری گرسنگی
انجامیده است .برابر تخمینهای قابل اتکا ،در ماه های پایانی سال  2020هر روزه بیش از 6هزار نفر فقط در اثر
گرسنگی مرتبط با بیماری کووید 19-می مرده اند.
در بریتانیا حقوق ساالنه یک پرستار تازەکار  22هزار پوند است ،و از آن یک مدیر عالیرتبه  31میلیون پوند،یعنی
 1400برابر حقوق آن پرستار.

بیمهی بیکاری برای بیکاران!
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نان را گران کردید ،دستمزدها را نیز باید افزایش دهید
صادق

قیمت نان که از مدتی پیش برای چندمین بار با چراغ خاموش گران شدە بود ولی رسما از طرف دولت پدیرفته
نمیشد اکنون به رغم انكار مقامات دولتی در هفته های پایانی دولت روحانی به یک واقعیت غیر قابل انكار در كشور
تبدیل شدە است و انکار دولت نیز این واقعیت را تغییر نمی دهد .این پنجمین بار است که قیمت نان در دوران
ریاست جمهوری روحانی گران می شود .روش دولت نیز اغلب أوقات در بدو امر انکار و پس از مدتی تایید گرانی
همراە با توجیحاتی برای ان بودە است .قیمت نان از چند هفته پیش تا کنون بین  ٥0تا  6٥درصد گرانتر از پیش شدە
است و تغییری نیز پس از گران شدن گفته می شود در وزن و اندازە و کیفیت هیچ یک از نان ها بوجود نیامدە است.
گرانی دوبارە نان در شرایطی روی می دهد که عدە زیادی از مردم مدتی استکه بخاطر نداری و فقر مالی کارشان
به خرید نان قسطی کشیدە شدە و نان غذای اصلی دەها میلیون نفر شهروند ایرانی است .گران شدن  ٥0درصدی نان
تنها چند هفته بعد از اینکه روحانی گفت قیمتها به اندازەای که الزم بود گران شدند ،در این چند ماه باقی ماندە به
پایان عمر دولت بگذارید قیمتها همینقدر که هست باقی بماند نشانه دیگری بر فریبکاری و بی اعتباری قول و قرار
های دولتمردان و دیگر نهادهای حکومتی است.
دولت به سختی و در پی صدها اعتصاب و اعتراض در پایان اسفند سال گشته  39درصد حداقل دستمزد ها را اسما
افزایش داد .این مبلغ حدود  20درصد از نرخ تورم هم کمتر بود .به عبارتی ارزش دستمزدها تازە پس از افزودە
شدن این  39درصد  20درصد کاهش دادە شد .در عوض از همان اول سال دولت بطور بی سرو صدا شروع با
گران كردن كاالها و خدمات نمود .در هفته گذشته اعالم شد آن  39درصد کذایی به اصطالح افزایش دود شد و به
هوا رفت .با این همه افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد ٥0 .در صد افزایش قیمت نان اگر همینقدر که می گویند باشد
و بقیه سال باقی بماند ،به تنهایی  11درصد بیشتر از افزایش اسمی دستمزد سال  1400است .هیچکس نمی خواهد
دولت با زورگویی به نانوانی ها قیمت نان را پایین نگه دارد .این کار نه ممکن است نه منطقی  .دولت یا باید
دستمزدها را متناسب با قیمت واقعی افزایس دهد یا یارانه کافی به نانوایی بدهد .افزایش دستمزدها به تنهایی برا
جلوگیری از افزایش قیمت نان کافی نیست .زیرا میلیونها نفر از جمعیت کشور بیکار و فاقد درآمد و شغل هستند.
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واقعیت این است که مجلس و كالن تجار متحد شان که سر رشته أمور بازرگانی را در دست دارند نیز در افزایش
بی امان قیمتها نقش جدی دارند و از موقعیت منحصر به فردی که دارند برای افزودن بر سودها و بسط موقعیت و
کنترول سیاسی شان بر کشور بهرە می گیرند .با این همه نباید از این واقعیت هم غفلت کرد که دولت روحانی و
دولتهای گذشته در فراهم کردن چنین موقعیت کلیدی برای سرمایه داری تجار و دالل نقش اساسی داشتهاند .دولت
روحانی همانطور که خود روحانی نیز در ماە گذشته اذعان نمود قیمتها را با چراغ خاموش به اندازەای که خواست
تجار کالن بودە افزایش دادە است و دستمزدها را نیز تا توانسته کاهش دادە است و کار دولت جدید رابا این خوش
خدمتی ها برایشان تسهیل نمودە است .او تا چند هفته دیگر با کارنامهای سیاە که از خود باقی می گذارد کاخ ریاست
جمهوری را ترک می کند و دەها میلیون ایرانی را با این گرانیهای توانفرسا و فقر و فالکتی که برایشان بجای
گذاشته به حال خود باقی می گذارد و جایش را به دولتی به مراتب بدتر از خود می سپارد .دولتی که اگر پابگیرد با
مردم بدتر از ان خواهد کرد  ،که دولت روحانی و همه دولتهای پیشین با مردم کردند .گران کردن نان و سایر کاال
ها و خدمات اساسی بدون موافقت و خواست قلبی جریانی که دولت تازە را می خواهد تشکیل دهد ،یعنی همانهایی
که با شعار رسیدگی به معیشت مردم مجلس را به تصرف خود در اوردند و از هم اکنون کاخ ریاست جمهوری را
نیز در مشت دارند ممکن نمی شد .انها برای رضای خدا و یا دغدغه معیشت مردم نیست که برای تصاحب قدرت
دولتی دست به هر رذالتی می زنند ،برای سود است! نباید گذاشت انها به این بهانه که دولت روحانی مسئول گرانی
هاست گرانیها را توجیه و تثبیت کنند .باید ازآانها خواست قیمتها را کاهش دهند و دستمزدها را به اندازە قیمت نان و
سایر کاالها افزایش دهند

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
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گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
جنگ کارگری

تجمع دوبارە کارکنان رسمی نفت
در پنجم خرداد کارکنان نفت بار دیگر در اعتراض نسبت به نحوە افزایش حقوق امسال خود به شکل همزمان در
چند شهر کشور تجمع كردند .كاركنان معترض در تجمع های خود که در شهرهای تهران ،اهواز ،ابادان ،بوشهر،
ماهشهر ،عسلویه ،فالت قارە و مجتمع دریایی ابوذر برگزار کردند خواستار افزایش دستمزد و پرداخت سایر
مزایای شغلی خود شدند .اعتراضات کارگران نفت اعم از رسمی و قراردادی در ماەهای اخیر به صورت کم
سابقهای افزایش پیدا کردە است .علت عمدە گسترش اعتراضات نارضایتی شدید از اندک بودن دستمزدها و برخی
تعدیل ها در مزایای کارگران رسمی است .در واقع کارگران قراردادی برای پرداخت مزایای مشابه با رسمی ها و
استخدام رسمی هستند و رسمی ها نگران از دست دادن حقوق مکتسبه خود هستند .با این حال هر دو گروە هدف
یک سانی را دنبال می کنند.
تجمع اعتراضی کارکنان رسمی هلدینگ نفتی خلیجفارس در ماهشهر
تصمیم به تجمع بعد از ان گرفته شد که مدیریت هلدینگ تصمم به قطع پارەای از مزایای شغلی و مزدی کارگران
رسمی با تغییر نوع قراردادهای کنونی گرفت .حق بهرە وری و پاداش شایستگی از جمله مزایایی است که مدیریت
هلدینگ به صورت یکجانبه تصمیم به حذف شان گرفته است .کارگران خواستار اجرای قرارداد قبلی هستند.
گفتنی است که تصمیم به تغییر قراردادهای رسمی از اول سال جدید توسط كارفرمایان برای از بین بردن بخشی از
حقوق کارگران رسمی شروع شدە است .هدف از این اقدام کاهش مزایا و دستمزد کارگران رسمی به اندازە حقوق
کارگران قراردادی است .بجای اینکه جقوقهای کارگران قراردادی و پیمانی را زیاد کنند ،حقوق رسمی ها را می
خواهند کسر کنند!
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خواسته دیگر کارگران محفوظ ماندن حق انتقال به دیگر شرکتهای نفتی است .برداشتن این حق نیز در جهت سیاست
موقتی سازی کارکنان رسمی است.
تداوم اعتراضات معلمان خرید خدمت
اعتراضات معلمان خرید خدمت نسبت به بالتکللیف ماندن وضعیت شغلی شان در این هفته نیز مقابل مجلس
فرمایشی تداوم یافت .معلمان معترض همچنان خواستار تصویب قانونی در مجلس جهت رفع موانع استخدام خود در
اموزش و پرورش هستند .مجلس اما تا کنون از انجام این کار طفرە رفته است .گفتنی است که دولت سالهاست از
استخدام معلمان خرید خدمت به بهانه های مختلف خودداری می کند و گفته می شود به مجلس گفته است از فراهم
کردن امکان قانونی جهت استخدام معلمان خرید خدمت خودداری نماید .بهمین جهت معلمان مدتهاست که میان
مجلس و دولت پاسکاری می شوند.
سرگردانی کارگران آب و فاضالب در خوزستان همچنان ادامە دارد!
اعتراضات کارگران شرکت آب وفاضالب روستایی خوزستان در این هفته نیز با وجود بی توجهی مدیران متفرعن
شرکت و استانداری این شرکت نسبت به کارگران زحمتکش همچنان ادامه پیدا نمود .کارگران که سه ماە است
دستمزد نگرفته اند و در بالتکلیفی کامل به سر می برند از بیمه هم محروم ماندەاند ،در  4خرداد با پهن نمودن
سفرەهای خالی مقابل شرکت خواستار رسیدگی و توجه به خواسته های خود شدند.
حملە ماموران امنیتی بە بازنشستگان مخابرات در شیراز
تجمع بازنشستگان مخابرات در شیراز که در دوم خرداد برای پیگیری خواسته های شان تجمع كردە بودند مورد
یورش نیروهای سرکوبگر قرار گرفت .بازنشستگان در این تجمع خواستار پرداخت دیون پرداخت نشدە شان شدند.
گفتنی است که ابراهیم رئیسی چند ماە قبل در هنگام سفری که به شیراز داشت با انجام توافقی با کارگران قرار
گذاشته بود که بزودی ترتیب پرداخت دیون بازنشستگان را که  1٥سال است پرداخت نشدە ،خواهد داد .ولی با
گذشت چندین ماە هنوز هیچ اقدامی انجام ندادە است .بازنشستگان جمع شدە بودند تا نسبت به ادامه بالتکلیفی خود
اعتراض کنند .که مورد یورش ماموران قرار گرفتند.
اعتصاب كاركنان خط پنج مترو ی تهران
 200کارگر حراست و نگهداری خط پنج متروی تهران در این هفته در اعتراض نسبت به پرداخت نشدن مطالبات
مزدی چهار ماە گذشته و همچنین رد نکردن حق بیمه هایشان و خلف وعدە کارفرما در پرداخت دستمزدها،
اعتصاب نمودند و خواستار پرداخت دیون کارفرما به خود شدند.
گروە های مختلف مزدبگیران به اعتراضات معیشتی می پیوندند
هر روز که می گذرد بر تعداد مزدبگیرانی که به دلیل فشارهای معیشتی به اعتراضات خیابانی می پیوندند افزودە
می شود.
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در سوم خرداد شماری از استادان دانشگاە آزاد در استان آذربایجان شرقی که نسبت به اندک بودن حقوق های خود
و پرداخت نشدن مرتب حقوق های شان معترض هستند در مقابل دانشگاە آزاد تبریز تجمع نمودند و خواهان افزایش
حقوق های خود شدند.
تداوم افزایش قربانیان حوادث شغلی
تنها چند هفته بعد از ادعای دروغ علی ربیعی مبنی بر کاهش شمار قربانیان حوادث شغلی تعداد این نوع حوادث و
شمار قربانیان آنها به طرز بی سابقهای فزونی یافتهاند .طی همین چند هفته دەها کارگر در اثر حوادث در محل های
کارشان مجروح و کشته شدەاند نوشت”:اگر فقط یک بازهی دو روزهی اول تا سوم خرداد را در نظر بگیریم ،نُه
کارگر در همین دو روز جان شتاب خود را از دست دادهاند؛ چهار نفر از متوفیان کارگر معدن ،دو نفر کارگر
کارگر کارخانهی چسب و یک نفر ،کارگر ساده رستوران بوده است.
ساختمانی ،دو نفر
ِ
در واقع انتظار هم نمی رفت که شمار حوادث کمتر شود زیرا که محیط و شرایطی که این حوادث را خلق می کنند
و عواملی که آنها را شتاب می بخشند قرص و محکم سر جای شان باقی هستند .متاسفانه به نظر میرسد که در آیندە
شمار قربانیان حوادث شغلی باز هم افزایش پیدا کند .در حال حاضر مهمترین عامل افزایش قربانیان حوادث شغلی،
سود جویی زیادە از حد کارفرمایان و مماشات مدیران ارشد وزارت کار و دستگاە قضایی با کارفرمایان متخلف و
قانون شکن می باشد.
تجمع دوبارە معلمان پیش دبستانی مقابل مجلسن
در دوم خرداد یکبار دیگر معلمان پیش دبستانی با تجمع در مقابل مجلس نسبت به حقوقهای اندک و وضعیت
استخدامی خود اعتراض و خواهان استخدام در و پرورش و بهرمندی از حقوق کارکنان رسمی شدند.
تجمع اعتراض کارکنان بهرە برداری مترو در تهران
حدود  200نفر از کارکنان بهرەوری متروی تهران در این هفته با برگزاری تجمع مقابل شورای شهر تهران
خواستار اصالح عناوین شغلی خود تا سال  ،93پرداخت فوق العادە حق جذب 4 ،سال گذشته ،پرداخت مطالبات
خود از بابت بیمه تکمیلی ،لباس کار و برخورداری از بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور شدند  .اولویت در
واکسیناسیون و حق ایجاد تشکل از دیگر مطالبات کارگران عنوان گردیدە است.
اعتراض بە اخراج در شهر شوش
شماری از کارگران هفت تپه در اول خرداد مقابل ادارە کار شهرستان شوش تجمع و ضمن محکوم کردن اخراج
شما ری از همکاران شان از هفت تپه خواستار رسیدگی ادارە کار به وضعیت کارگران و جلوگیری از اخراج آنها
گردیدند
گفتنی است که اخیرا در پی خلع ید مالک هفت تپه ،فشار به کارگران کارخانه افزایش یافته است و بیم آن می رود
که عدەای از کارگران حق طلب را از کار اخراج نماتیند .گفته میشود که قطع آب مزارع نیشکر نیز بخاطر انتقام
جویی از پس گرفتن هفت تپه از مالک متخلف انجام گرفته است .کاری که بی شباهت با رفتار باندهای مافیایی
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نیست.بهر حال این باندها و پشتیبانان شان به آسانی از منافع نامشروع شان نخواهند گذشت .بهمین خاطر کارگران
الزم است هوشیارانه خود را از هم اکنون برای بی اثر کردن توطئه های آنها آمادە کنند .دشواری کار این است که
این باندها کنترول امورات کشور را قبضه کردەاند و بقای حکومت با بقای باندهای مافیایی گرە خوردە است.

*برای تماس با نشریە " ُجنگ کارگری" می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید:
sabosob@gmail.com
*" ُجنگ کارگری" نشریە گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فداییان خلق) را می توانید در آدرس زیر
ببینید:
https://bepish.org/taxonomy/term/457

دولت باید معاش تهی دستان و آسیب دیدگان کرونا را
تامین کند!
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