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 یادداشت 
 

 تازە نمی خواهند، خود آزادی را می خواهند «آزاد» مردم مناطق
 

 صادق کارگر
 

 
 
 

صنعتی در این  -منطقە آزاد تجاری ٧غالم رضا مصباحی مقدم، رئیس مجمع تشخیص نظام اخیرا خبر از تصویب 
منطقە آزاد تجاری کە در دستور کار مجمع  ٨مورد از  ٧دادە است. مصباحی مقدم گفتە است، پروندە  مجمع

 .تشخیص قرار داشتە بە تصویب مجمع رسیدە است
  

 -منطقە آزاد تجاری ٨االسالم غالمرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: پرونده ایلنا نیز از قول او نوشت: حجت
برون(، ایالم )مهران(، اردبیل )اردبیل(، سیستان و بلوچستان )سیستان(، )اینچە های گلستانصنعتی در استان

کردستان )بانە مریوان(، هرمزگان )جاسک(، بوشهر )بوشهر(، کرمانشاه )قصر شیرین( در جلسە امروز مجمع 
و مجمع آن  منطقە آزاد جدید موافقت شد ٧بررسی شد کە بە غیر از منطقە جاسک در استان هرمزگان، با تأسیس 

 “ .را مصوب کرد
آنطور کە از گزارش ایلنا بر می آید مجمع تشخیص مصلحت در هماهنگی با دولت محل مناطق نامبردە را تعیین 
نمودەاند و ظاهرا مجمع با نقاطی کە مد نظر مجلس در اردبیل بود موافقت نکردە و بجای آن رای بە نقطە مورد 

سوال پیش می آید کە اگر دولت و مجلس با تشکیل مناطق تجاری در  نظر دولت دادە است. با این وصف این
مناطق نامبردە موافق بودەاند، دیگر چە نیازی بە دخالت و .تصویب آنها در شورای مصلحت بودە است؟ شورای 

 .تشخیص مصلحت کە خود حق تصویب قوانین را ندارد
صنعتی یا بە  -اما فارغ از این کشاکشهای جناحی، باید پرسید مقصود از ایجاد مناط بە اصطالح آزاد تجاری 

عبارت دقیقتر تجاری چیست؟اگر هدف ایجاد اشتغال، جذب سرمایە و توسعە اقتصادی است کە قبال نیمی از کشور 
ا بە هیچ کدام از این اهداف کە نرسیدەاند هیچ، بلکە را بە همین بهانە ها تبدیل بە مراکز داللی و واردات کردەاند ام

باعث ضربە زدن بە تولید مولد شدەاند. آیا بهمین جهت نیست کە هیچ گزارش مستندی از کارکرد و دست آوردهای 
نا داشتە این مناطق بە مردم نمی دهند. رویشان می شود بگویند چە مقدار شغل بواسطە وجود این مناطق کە از 
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ی گمرکی، مالیاتی، قوانین حمایتی و غیرە برخوردارشان کردەاند ایجاد کردەاند؟ رویشان می شود بگویند معافیتها
چند کارخانە صنعتی در طی این همە سال در این مناطق ایجاد کردەاند؟ چقدر سرمایە وارد کشور کردەاند و چقدر 

دەاند؟حال با این کارنامە این پرسش پیش سرمایە از کشورخارج کردەاند؟ چقدر محیط زیست کشور را ویران نمو
می آید کە در این مناطق کە می خواهند ایجاد کنند قصد دارند چە گلی بسر مردم و کشور بزنند کە در مناطق 

دیگر نزدەاند؟در آن کشورهایی کە چنین مناطقی درست کردەاند، اگر احیانا دست آوردهایی هم داشتەاند، حداقل 
ر کار بودە است. چند هزار اسکلە حمل قاچاق در سواحل آن فارغ از هر نوع کنترل و یک حساب و کتابی هم د

باز خواستی وجود نداشتە است. با وجود این همە اسکلە کە تیول برادران قاچاقچی شما هستند، مناطق آزاد بە هیچ 
مناطق آزاد اقتصادی و  کار دیگری جز سرکار گذاشتن مردم با دادن وعدە های کاذب نمی آید. مشکل مردم کمبود

کمبود تاجر و دالل و کارچاق کن .نیست. فساد و ناکارآمدی و نادانی دزدان طعماعی است کە با زور تفنگ بر این 
کشور ثروتمند و غنی فرمان می رانند و با غارت ثروت های آن مردم را بە فقر و فالکت و گرسنگی کشاندەاند. 

آزادی را می خواهند. مناطق آزاد مگر چە ارمغان دیگری جز فقر و فالکت  نمی خواهند! خود” آزاد“مردم مناطق 
و بی حقوقی برای اکثریت بزرگ مردم و ثروت و قدرت برای وابستگان بە قدرت داشتە است. بە وضع کارگران 

و نفت در عسلویە، بندر خمینی و غیرە بنگرید. و آن را با وضع خودتان و آقازادگانتان کە بر صنعت پتروشیمی 
مردم چنگ انداختەاید بنگرید. مگر فریاد نان، کار ،آزادی، زحمتکشان را کە در جای جای کشور همە روزە طنین 

 !انداز است، نمی شنوید
 

 
 
 

 به سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهید!
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 ویروس نابرابری
 

 سازمان آکسفام بخش دوم 2021گزارش ژانویه 

 

 
 

 پیشتر هم نابرابرهجوم کرونا بە جهانی 

بحران کرونا سراسر جنهانی را درنوردیده و بە نابرابری در آن دامن زده است، کە پیشتر از این هم 
هزار نفرۀ میلیاردر برای گذراندن بیش 2بە شدت نابرابر بود. جهانی کە در آن یک گروه کوچک 

لی آن مجبور بە گذران با از هزار نوبت زندگی عالی کفایت می کند. جهانی کە حدود نیمی از اها
درصد  1سال گذشتە درآمد  40دالر در روز بود. جهانی کە در خالل  5/5درآمدی کمتر از 

ثروتمندترین افراد آن بیش از دوبرابر درآمد نیمۀ تحتانی تمام جمعیت آن بوده است. جهانی کە در 
نیمی از تمام اهالی  درصد ثروتمندترین افراد آن بیش از مصرف 1ربع قرن گذشتە مصرف کربن 

آن بوده و بە نابودی محیط زیست دامن زده است. جهانی کە شکاف فزایندۀ بین فقیر و غنی بە 
 نابرابرهای دیرین جنسی و نژادی شکل داده و آنها را تشدید کرده است.

این نابرابری محصول یک سیستم اقتصادی معیوب و استثماری است، کە ریشە های در اقتصاد های 
لیبرالی و تسخیر سیاست توسط نخبگان قلیل است. این سیستم از مناسبات جاافتادۀ نابرابری و نئو

و مشخصاً از مناسبات مردساالرانە و نژادپرستانە ساختاری منبعث از برتری جوئی  –سرکوب 
 بهره گرفتە و این مناسبات را قوت بخشیده است. این مناسبات علل بنیانی نابرابری و -سفیدپوستی 

فقر اند. بە اتکای این مناسبات، و با استثمار انسانهای تهیدست، زنان، و جوامع نژادی و تاریخاً 
 حاشیە ای و تحت ستم، است کە سودهای سرشاری نصیب نخبگان مردساالر سفید می شود.

نابرابری بە این معناست کە شمار بسیاری از مردم در ضعف و فترت اند، عدۀ محدودی از نعمت 
برخوردارند، و عدۀ باز هم محدودتری از یک زندگی سالم و پرنشاط و با عزت  آموزش

برخوردارند. این مناسبات سیاستها را زهرآلوده می کند، بە افراط گرایی و نژادپرستی تحرک می 
بخشد، مبارزه برای پایان دادن بە فقر را تضعیف می کند، تعداد بسیاری از انساها را با زندگی در 

 می گذارد و بە عدۀ بسیار قلیلی امید می بخشد. ترس تنها
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الزم بە تصریح است کە این نوشتە از کلمۀ نژاد بە عنوان یک مقولۀ زیست شناختی )بیولوژیک( 
استفاده نمی کند، بلکە آن را بە عنوان یک ساختار اجتماعی می شناسد. ترم "گروه های نژادی" در 

روه هائی کە در نتیجۀ یک روند اجتماعی ساختگی اینجا بە کار گرفتە شده است تا تمامی گ
نژادپرستانە، از امتیازات مردمان سفیدپوست برخوردار نیستند، منظور شوند. یک سیستم اجتماعی 
نژادی آنی است کە سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک در آن تا حدودی یا تماماً با 

نژادی شکل داده شده اند. برخی جوامع بە شدت نژادی  قراردادن آکتورها در مقوالت یا گروه های
اند. در برخی دیگر الیە بندیهای جامعە الزاماً خطوط نژادی را تعقیب نمی کنند، بلکە یا قومیت 

و یا  –مثل بسیاری از کشورهای آفریقائی و آسیائی  -مبنای الیە بندی در بافتار نژادی واحد است 
 استی مبنای مقدم ستم سیستمی است.کاست، در کشورهائی کە سیستم ک

هنگام صحبت از گروه های نژادی، وضوح دارای اهمیت خاص است. در نوشتۀ حاضر، کلمات 
مردمان سیاه، افریقائی تبار، مردم بومی، و جوامع تاریخاً حاشیە ای و تحت ستم بە کار گرفتە شده 

د محدودیت هایی دارد و شاخصی اند تا بیشترین وضوح ممکن فراهم شود. با این حال، کلمۀ نژا
برای سایر هویت های نژادی یا قومیتی نیست. این مشخصە ها تحت عنوان "جوامع تاریخاً حاشیە 

 ای و تحت ستم" بیان شده اند.
معنای واقعی آن دست نابرابریهای مفرط، کە در باال بە آنها اشاره شد، این است کە میلیاردها انسان 

بە زندگی شان نیز، در لبۀ حیات و زندگی بە سر می برده اند. آنها  19-یدپیش از هجوم پاندمی کوو
هیچ منبع و حمایتی برای مواجهە و مقابلە با توفان اقتصادی و اجتماعی ای کە زندگی شان را 

درگرفتە بود، نداشتند. بیش از سە میلیارد از مردمان زمین فاقد امکان برای برخورداری از 
هداشت بودند. سە چهارم کارگران در سراسر دنیا بە تأمینات اجتماعی، از مراقبتهای پزشکی و ب

قبیل حق ایام بیکاری یا بیمۀ بیماری دسترسی نداشتند. بیش از نیمی از کارگران در کشورهای با 
 درآمدهای کم یا میانە، در شرایط "فقر با اشتغال"* بە سر می بردند.

را چنین تعریف می کند: فقیران شاغل کارگران دارای کاری  * سازمان بین المللی کار فقر با اشتغال
اند کە در خانواری زندگی می کنند کە زیر یک خط فقر تعریف شده قرار می گیرد. در حالی کە 
فقر در جوامع پیشرفتە غالباً با بیکاری همراه است، فقر مفرطی کە در بیشتر کشورهای در حال 

سئلۀ کارگران دارای کار در این کشورهاست. مسئلۀ برای این توسعە حاکم است، در ابعاد وسیعی م
فقیران شاغل مشخصاً کیفیت اشتغال است. بنابراین مبارزه با فقر در این کشورها مستلزم هم اقزایش 

فرصتهای شغلی، و هم افزایش درآمد فقیران شاغل است: مردمانی کە کار می کنند، با این وجود 
 ن خود و خانواده شان بە باالی خط فقر اند.فاقد درآمد الزم برای کشید

  

 

 ی بیکاری برای بیکاران!بیمه
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 ایران شیلی نیست! 
 

 صادق
 

 
متری معدن زیر آور ریزش معدن  ٣5پنج روز است کە دو کارگر معدن طرزە واقع در استان سمنان در عمق 

شدەاند و هنوز امدادگران نتوانستەاند آنها را از زیر آوار بیرون بکشند. همکاران معدنچیان پنج شنبە این گرفتار 
هفتە بە خبرنگار خبرگزاری ایلنا گفتند، کارفرما وسایل حفاظتی در اختیار کارگران قرار نمیدهد، معدن بە دلیل 

ن ایمن نیست و شکایات پیشین معدن چیان قبل و سودجویی کارفرما و صرفە جویی بە اندازە کافی برای کارکرد
تن از همکارانشان در حادثە پیشین بە مسئولین دولتی از نا امن بودن معدن رە بە  42پس از کشتە شدن همکاران 

تن هنوز تحت پوشش تامین اجتماعی قرار نگرفتە و مستمری  42جایی نبردە و بدتر از همە خانوادە های آن 
را بە آنها نمی دهند. نظر اکثر کارشناسان ایمنی و بهداشت و حفاظت کار نیز بر این است کە همسران مقتول شان 

علت بیشتر حوادث شغلی بە دلیل نبود نظارت، رعایت نکردن اصول حفاظتی و بهداشت محل های کار، فرسودگی 
رعایت اصول ایمنی  ماشین آالت، ندادن آموزش الزم بە کارگران و بخصوص نبود نظارت تشکلهای کارگری بر

 محل های کار است. .
مراجعە بە آمار حوادث کار کە همە سالە از طرف ادارە پزشکی قانوی منتشر شدەاند نیز حاکی از افزایش هر 

سالە تعداد حوادث کار و تعداد کشتە شدگان آن در ایران است. در این زمینە نیز متاسفانە ایران در میان کشورهای 
ماە باقی ماندە  4ماهە سال گذشتە، یعنی تا  ٨بدترین هاست. بنا بە گزارش پزشکی قانونی در جهان و منطقە جز 

درصد نسبت بە سال قبل از آن افزایش داشتە است. همین دو سە  ٣،5بە پایان سال تعداد کشتە شدگان حوادث کار 
د. همچنین شمار حوادث و کشتە هفتە پیش بود کە شش کارگر در یک کارگاە بکلی فاقد ایمنی در آتش جزغالە شدن

 ٨شدگان حوادث شغلی در یک و نیم ماە گذشتە تا کنون بسیار افزایش یافتە اند. تنها در حوادث هفتە سوم فروردین 
کارگر کشتە شدند. تعداد کسانی کە در اثر رعایت نشدن بهداشت محیط کار دچار بیماری و بیماری های خطرناک 

برابر  ٨تا  ٦د و در آمارهای رسمی بندرت نامی از آنها بردە می شود، می گویند و مرگ آور شدە وکشتە می شون
کسانی است کە در اثر حوادث کشتە می شوند. با این وصف اما علی ربیعی دروغگو و مدیران ذیربط دیگر در 

ر دولت روحانی وزارت رفاە بی شرمانە منکر این آمارها می شوند و در مصاحبە با رسانە ها ادعا می کنند، کە د
 تعداد حوادث شغلی و کشتە شدگان آن را کاهش و وضع ایمنی را بهبود بخشیدەاند.
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با “شاە کرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه نیز یک هفتە بعد از اظهارات وارونە ربیعی گفت: 
 29احدهای تولیدی تا های شغلی در وتالش و کوشش همکاران بخش دولتی و خصوصی، در دوره حاضر، آسیب

 درصد کاهش یافتە است. ۴۴های شغلی منجر بە فوت تا درصد و آسیب
این اظهارات خالف واقع از آن روی صورت می گیرند تا بر تبدیل محل های کار بە قتلگاە کارگران کە از نتایج 

بگذارند و پلیدی های ضد و پیامدهای سیاستهای نئولیبرالیستی دولت روحانی است بە خیال باطل خودشان سرپوش 
انسانی سیاستهای دولت و حکومت را وارونە جلوە دهند. اتفاقا علی ربیعی بعنوان وزیر کار پیشین خود سهم 

 بزرگی در افزایش بی وقفە حوادث شغلی و تبدیل محل های کار بە قتلگاە داشتە و دارد.
ط بە کارگران و حقوق آنهاست تفاوتهای های منفی آری جمهوری اسالمی با همە رژیم ها و دولتها تا آنجا کە مربو

زیادی دارد و از خیلی از آنها خشن تر و بی رحمتر رفتار می کند. اینجا جمهوری جهنمی اسالمی ست، شیلی 
نیست کە همە امکانات کشورش را برای نجات معدن چیان اش بسیج کند. این جا بسیج برای سرکوب و کشتار 

نجات مردم از مصیبت هایی کە غالبا تحمیل شدە خود رژیم هستند، باری بە هر جهت شهروندان است، نە برای 
این روزگار تلختر از زهر هم خواهد گذشت و شرمساری و سر افکندی آن برای مسببان آن باقی خواهد ماند بە 

 امید آن روز کە دیر نیست روز رستاخیز خلق
 

 

 

 سازی را متوقف کنید!خصوصی
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفته
 

 جنگ کارگری
 

 
 

 شهر 14گزاری مراسم خیابانی ویژە روز کارگر در بر

امسال بە رغم همە تدارکات سرکوبگرانە دستگاە سرکوب جهت جلوگیری از تظاهرات خیابانی کارگران در روز 
مراسم اول ماە مە بە شکل گستردە تری نسبت بە سالهای گذشتە در شهرهای مختلف با ابتکاراتی جهانی کارگر، 

کە تشکلهای مستقل کارگری و فعالین کارگری در نظر گرفتە بودند، برگزار شد. تعداد شرکت کنندگان در 
شدە در آنها شفاف تر تظاهراتها و اجتماعات نیز نسبت بە سال پیش بسی چشمگیرتر و شعارها و مطالبات مطرح 

و رادیکالتر از پیش بود. در تهران نیروهای امنیتی سرکوبگر با محاصرە و اشغال محوطە وزارتخانە کار تالش 
شرکت کنندە در مراسم تهران را برای مدتی دستگیر و در  ٣0کردند مانع بزرگداشت روز جهانی کارگر شوند و 

از سازمان دهندگان تظاهرات در این شهر را بازداشت نمودند.  بازداشت نگاە داشتند. در سنندج نیز تعدادی
تظاهرات کوچک و محدودی نیز در تهران و برخی شهرها توسط شوراهای اسالمی و خانە کارگر با شرکت 

تعدادی از اعضای آنها و تحت حمایت و حفاظت نیروهای امنیتی برگزار شد کە کم رونقتر از تمام سالهای گذشتە 
ویژە روز کارگر امسال همچنین بە شکلی بسیار گستردتر از سالهای پیش در فضای مجازی و با  بود. مراسم

استفادە از امکانات آن برگزر شد و هرچە را کە بە کارگران در خیابانها اجازە گفتن اش را ندادە بودند در 
حامیان جنبش کارگری آنها کنفرانسها و جشن هایی کە بمناسبت روز کارگر در سطح جهان برگزار شد فعالین و 

را مطرح کردند و بە اطالع جمع کثیری از مردم رساندند و توانستند ممنوعیت تجمع در روز کارگر را جبران 
کنند. مراد از روز کارگر اگر رساندن پیام مطالبات، و اعتراضات و همبستگی بود، همە اینها در حد نسبتا 

ن و مبارزان رساندە شد. در تعدادی از واحدهای تولیدی و خدماتی از مناسبیتوسط امکانات مجازی بە گوش مشتاقا
آن جملە در کارخانە نیشکر هفت تپە نیز روز جهانی کارگر با شرکت شمار قابل توجهی از کارگران بطور مستقل 

روز کارگر بطور شایستە ای متناسب با امکانات و شرایط برگزار شد. کارگران شرکت کنندە در همە این 
اسمها مطالبات خود را در قالب بیانیە های متعدد بە اطالع عموم رساندند و برای پیشبرد آنها عهد و پیمان مر

 بستند. خواستە های مطرح شدە در همە بیانیە ها کم و بیش مشابە اند و در راستای درستی قرار دارند.
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 برگزاری روز معلم

معلم توسط کانون های صنفی و مستقل معلمان مراسم هایی در در روز دوازدهم اردیبهشت نیز بە مناسبت روز 
شهرهای مختلف برگزار شد و بیانیە هایی نیز حاوی مطالبات معلمان و فرهنگیان توسط آنها منتشر شد. معلمان و 

فرهنگیان در اجتماعات و بیانیە های خود، ضمن دفاع از حق عدالت آموزشی و رعایت آن، خواستار آزادی 
ندانی شدند. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در بیانیە ای کە بمناسبت روز معلم منتشر نمود معلمان ز

 ، خواستار:

 . . .. آزادی همە معلمان زندانی

 اسماعیل_عبدی

 محمد_رضا_رمضانزاده

 و...

زمینە تحقق  _ توجە بە تنوع بومی، نیازها و ویژگی های قومی در آموزش و پرورش و بە تبع آن هموار ساختن
 قانون اساسی 1۵اصل 

 _ پرهیز از پرونده سازی علیە فعالین صنفی

 _ بە رسمیت شناختن تشکل یابی مستقل

 _ توجە بە منزلت و رفاه شاغالن و بازنشستگان

 _ زدودن چهره ی امنیتی از فضاهای آموزشی

 _ اهتمام دولت بە آموزش کیفی و رایگان

 گردید.

 15تگی میان کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر رحمتکشان کە در بیانیە جمعبرجستە شدن همگرایی و همبس
تشکل بمناسب اول ماە مە نیز انعکاس یافت، از ویژگیهای مبارک روز کارگر و معلم امسال و گام بزرگی بە پیش 

 رک است.در جهت بە فعل درآوردتن مطالبات گروە های مختلف مزد بگیراناز طریق همگرایی و مبارزە مشت

 تجمع اعتراضی اپراتورهای برق غرب کشور در کرمانشاە

اپراتورهای برق در منطقە غرب کشور کە بە صورت شرکتی و غیر رسمی امورات برق در منطقە غرب کشور 
اردیبهشت در اعتراض بە دستمزدهای اندک و امتناع کارفرمایان از افزایش دستمزد  15را ادارە می کنند، در 

شهر کرمانشاە تجمع و خواستار افزایش دستمزد، رفع تبعیض مزدی میان کارگران رسمی و غیر های شان در 
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رسمی و استخدام مستقیم خود توسط شرکت برق منطقەای شدند. گفتنی است کار اپراتورهای برق یک کار دائم 
قع با سپردن تامین نیروی تلقی می شود و بە تبع آن آنها قاعدتا باید بطور رسمی استخدام شوند. شرکت برق در وا

انسانی بە شرکتهای پیمانکار، بخشی از حقوق اپراتورها را بە پیمانکار می دهد و بە کمک آنها و قوانین ظالمانە و 
 استثمارگرانە ابداعی برای کارگران پیمانی، شرکتی و حجمی.دستمزدهای اپراتورها را بە نصف تقلیل می دهد.

روی کار و رفتار وابستگان بە حکومت هستند. مخالفت با شرکتهای پیمانکار و دالل نیاین پیمانکاران نیز غالبا از 
 ست.ستمگرانە آنها محدود بە کارگران برق نیست، این یک مطالبە سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری ا

 کارگر برق در جریان سیل کرمان ٦کشتە شدن 

سیستم برق رسانی بە مناطق سیل زدە کرمان رفتە بودند، کارگر برق منطقەای استان کرمان کە برای ترمیم  ٦
متاسفانە در هنگام کار کشتە شدند و پیکر های بی جان آنها در فواصل زیاد از هم بعد از فروکش کردن سیل یافت 

 شد ما در جان باختن دردناک این عزیزان زحمتکش را بە خانوادە ها و همکاران شان تسلیت می گوییم.

 

 ران معدن ذغال سنگ در چهارمین روز محبوس شدن دو معدنچی در عمق معدن طرزەاعتراض کارگ

در حالیکە کە با وجود گذشت چهار روز از محبوس شدن دو معدن چی معدن طرزە در سمنان ماموران امداد و 
غال همکاران شان همچنان برای بیرون کشیدن آنها از زیر آور مشغول تالش هستند. کارگران پیمانی معادن ذ

سنگ البرز شرقی نسبت بە رعایت نشدن اصول ایمنی و بهداشت در معادن و همچنین دستمزد اندک با وجود 
سختی کار خود اعتراض و خواهان رسیدگی مسئولین بە رعایت نشدن اصول ایمنی توسط کارفرما کە بە قیمت 

این معادن نوشتآ: طی سالهای متوالی جان کارگران معادن تمام گردیدە شدەاند خبرگزاری ایلنا از قول کارگران 
ایم کە شاهد بروز حوادث دلخراش برای همکاران خود در مناطق مختلف معدنی بویژه در معادن زغال سنگ بوده

کشتە رخ داد  ۴٣درناکترین این اتفاقات حدودا سە سال پیش در معدن زغال سنگ زمستان یورت استان گلستان با 
ها بە مسئوالن ها رسیدگی نشده است.. ابارها در برابر این شرایط ناایمن کارگاهآن کە هنوز بە وضعیت خانوادهای

کە منجر بە محبوس شده دو  ۴2ای نداشتە است. حتی درباره حادثە اخیر تونل ایم اما نتیجەباالدستی گزارش داده
سقف و دیواره کارگاه بە گوش  نفر از همکارانمان شده بارها کارگران از شرایط ناایمن کارگاه و صداهایی کە از

رسید، بە پیمانکار اخطار داده بودند تکرار این فجایع نشان می دهد کە دولت و صاحبان نوکیسە این معادن بە می
چیزی کە نمی اندیشند، جان و ایمنی کارگر است. برای آنها هیچ چیز باالتر از سود و سود اندوزی بیشتر بە هر 

 ...”قیمتی نیست. 

 هبران مترو در تهرانتجمع را

فروردین در محل بهرەبرداری شرکت متروی تهران اقدام بە  15راهبران یا همان رانندگان قطار های شهری در 
تجمع اعتراضی کردند. معترضین در تجمع خود خواستار پرداخت حق جذب، و حق سختی کار، قرار گرفتن در 

های افزایش دستمزد کارگری مصوب شورای مل بخشنامەاولویت واکسیناسیون، اصالح عناوین شغلی، اجرای کا
عالی کار، عدم اجرای طرح حذف راهبر کمکی قطار، اصالح فرمول و نحوه محاسبە مالیات بر حقوق پرسنل، 
رفع تبعیض میان کارکنان عملیاتی و پرسنل ستادی، احیا و اجرای دستورالعمل تامین تجهیزات انفرادی راهبران 

اهبران بقدری جدی و پیامدهای آن در صورت تبدیل بە اعتصاب آنچنان نگرانی در میان هستند. اعتراض ر
مدیریت شرکت مترو بوجود آورد، کە فرنوش نوبخت مدیر عامل مترو کە گویا از بستگان نزدیک نوبخت است را 
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و هنوز خبری منتشر نشدە بر آن داشت کە خود راسا بە سراغ راهبران بیاید و با آنها گفتگو کند. از نتیاج این گفتگ
 است..

 اعتراض کارمندان رسمی در هلدینگ نفتی خلیج فارس

درصد افزایش حقوق خود  25اردیبهشت خواستار اجرای  15کارمندان هلدینگ خلیج فارس بنا بە گزارش ایلنا در 
ە، همچنین خواهان نفر اعالم شد 5200و همچنین پرداخت چند مطالبە دیگرشان شدند. این کارمندان کە تعدادشان 

، و رسیدگی بە ”ارت نفت”خود، موسوم بە ک 99پرداخت شدن پاداش بهرە وری شش ماهە اول و دوم سال 
وضعیت درمان خود کە بە علت بد عهدی هلدینگ نسبت بە پرداخت سهم بیمارستانهای ملی ماهشهر و اهواز پیش 

ە است. ولی قبل از خصوصی شدن شرکت آمدە شدند. گفتنی است کە هلدینگ نفتی خلیج فارس خصوصی شد
مزبور اقدامی جهت روشن کردن وضعیت کارمندان رسمی خود ننمودە است. کارمندان کە خواهان روشن شدن 

 وضعیت شغلی و حقوق و مزایای خود هستند آن را در نامەای برای مسئولین فرستادەاند.

 .ن در زنجان روبرو شدتصمیم بە بازگرداندن شرکتهای پیمانکاری با اعتراض کارگرا

فروردین در اعتراض بە سپردن کارهای  15زنجان در  4کارگران بخش خدماتی و فضای سبز شهرداری منطقە 
این دوبخش شهرداری بە شرکتهای پیمانکار و پرداخت نشدن بە موقع مطالبات مزدی خود اقدام بە برگزاری تجمع 

کتهای پیمانکاری در شهرداری را خاتمە دهند، بە دلیل تجربیات کردند. کارگران کە قبال توانستە بودند حضور شر
نا خوشایندی کە از رفتار شرکتهای پیمانکاری دارند، نسبت بە تصمیم مدیران شهرداری برای سپردن امور 

 خدماتی بە پیمانکاران با تجمع واکنش نشان دادند .

 تجمع معلمان خرید خدمت در اصفهان

اردیبهشت در اعتراض بە کاهش مدت قرار دادهای خود، دستمزد اندک و  1٣مت در تن از معلمان خرید خد 100
پرداخت نشدن بە موقع مطالبات مزدی شان مقابل ادارە آموزش و پرورش شهر تجمع و خواستار رسیدگی بە آنها 

بە شدند. گفتنی است کە کاهش مدت قراردادها کە بعد از تعطیالت نوروزی توسط کارفرمایان شروع شدە 
کارگران محدود نماندە و دولت نیز بە تقلید از شرکتهای پیمانکار شروع بە کاهش قراردادهای معلمان غیر رسمی 
نمودە است. یعنی در واقع دست پیش را گرفتە کە پس نیفتد.این تضعیقات علیە معلمان غیر رسمی در حالی انجام 

. دولت اما بجای تامین کمبود کادر آموزشی از میان می شود کە معلمان غیر رسمی خواستار استخدام رسمی هستند
هزار  25معلمان غیر رسمی کە هم سالها تجربە کاری و هم سواد و مدرک تحصیلی دانشگاهی دارند، قصد دارد 

 طلبە را برای شغل معلمی استخدام نماید

 

 ُجنگ کارگری" می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید:*برای تماس با نشریه "

sabosob@gmail.com 

*"ُجنگ کارگری" نشریه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را می توانید در آدرس زیر 

 ببینید:

https://bepish.org/taxonomy/term/457 

mailto:sabosob@gmail.com
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 عاش تهی دستان و آسیب دیدگان کرونا را تامین کند!دولت باید م


