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 یادداشت      
 یا پس رفت اقتصادی؟ «جهش»

 صادق کار

 
 

 

شت رمان پداند در مورد از سیر تا پیاز کشور فتوا و فکە بر خود واجب می ،علی خامنەای رهبر جمهوری اسالمی

های اماعالم نمود. خامنەای در پی «جهش اقتصادی»را سال  ٩٩هم صادر کند، در پیام نوروزی امسال اش سال 

 چند سال اخیرش با اندکی تغییر از همین لفظ استفادە نمودە است.  نوروزی

اش در های نوروزیسال رشد اقتصادی، سال اقتصاد مقاومتی و الفاظی از این دست عناوینی هستند کە او در پیام

ها شدە های دولت برای بە عمل در آوردن آنریزی و جهت گیری سیاستها مطرح نمودە و خواستار برنامەاین سال

 است. 

ر از س ،صورت فرامین ملوکانەەکدام از این شعارها و رهنمودها عملی نشدەاند و بتنها هیچتاکنون اما، نە

شتر فتن بیرهای اجرایی درآوردەاند، بلکە نتایج عملکرد حکومت در حوزە اقتصاد، بە قهقرا های دستگاەدانزبالە

علل  یربارەن احوال او نە از تکرار آنها دست برداشتە و نە هرگز داقتصاد کشور از همە لحاظ بودە است. با ای

 شان کالمی بر زبان آوردە است. عملی نشدن

ریشان شد تە و پسالی را کە خامنەای سال رشد اقتصادی نام نهادە بود، سال فالکت از کار درآمد و اوضاع آنقدر آشف

 د آبروبرای وارونە نشان دادن فالکت اقتصادی و خری کە همە تالش ها و آمارسازی ها و گزارشات جعلی دولت

 . فان آنهای حکومت بە سخرە گرفتند تا چە برسد بە مخالترینبرای نظام، رهبر و دولت را حتی عدەای از خودی

مطابق گزارش رسانەهای داخلی و  ،در سالی کە بە فرمان رهبر حکومت بنابر رشد اقتصادی گذاشتە شدە بود

درصد را پشت  ٥٠درصد شد، تورم از آغاز سال، مرز  ٥/٧ناسان اقتصادی، رشد اقتصادی منفی اظهارات کارش

 سر نهاد. 
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 صدها موسسە خرد و کالن تعطیل و یا در رکود فرو رفت و حتی صنعت خودروسازی یکی از مهمترین ارکان

حریم تآی تی اف(  یاە )افاقتصادی کشور تا لبە پرتگاە ورشکستگی پیش رفت و با رفتن نام ایران در لیست س

 های پیشین و مشکل دیگری بر مشکالت اقتصادی مردم افزودە شد. دیگری بر تحریم

قیر و فاتی و فاصلە بین ها نفر بە جمعیت زیر خط فقر افزودە شد، شکاف طبقاجتماعی، نیز میلیون یدر عرصە

حصیل کار و خیابانی و بازماندگان از ت تر، شمار کودکانتر، بیکاری بر خالف ادعای دولت افزونغنی عمیق

اد رشد ی اقتصاز تبعات فقر و فالکت است بە جا تر و جرم و جنایت نیز کە عمدتا  بیشتر، سوتغذیە و بیماری افزون

 کرد. 

د نفتی ط درآمبا سقواما امسال حتی اگر فاجعە کرونا هم نبود با بالهایی کە رژیم بر سر اقتصاد و مردم آوردە و 

 دچار جهش فالکت اقتصادی اجتماعی خواهد شد.  «جهش اقتصادی»بە جای کشور 

ش ، افزایقیمت ارزهای خارجیحکومت با سە برابر کردن قیمت بنزین، نان، آب و برق باال بردن  ،در سال گذشتە

 ا وزدهایش ندادن دستمهای تامین اجتماعی و افزی، پولی کردن آموزش، غارت سرمایەهای پزشکی و دارویهزینە

اش را بین های ویرانگر اقتصادینە سیاستهای عمرانی و افزایش نهادهای نظامی و امنیتی، هزیکاهش بودجە

 ٥ام کشان شهر و روستا سرشکن کرد. بحران اقتصادی چنان دامن گرفت کە رژیم بە ناچار برای گرفتن وزحمت

 میلیارد دالری دست بە دامن بانک جهانی شد. 

 نندە بتواکدهد، کە چیزی برای مردم نگذاشتەاند جهش اقتصادی بە مردم می یطی خامنەای وعدەامسال اما در شرای

ها نی از آنخامنەای و نئولیبرالی دولت روحا «اقتصاد مقاومتی»های موسوم بە برای جبران فالکت ناشی از سیاست

 بستانند.

ا داشتە ها نقش اول راز بین بردن آنها در همە سالدر  رشد و جهش اقتصادی نیاز بە الزاماتی دارد کە خود خامنەای

اس ا بر ررو دارد. چگونە ممکن است کسی الزامات جهش اقتصادی را از بین ببرد و افراد دزد و فاسد و ناالیق 

ە مگر ن ها باشد و در همان حال فرمان بە جهش اقتصادی بدهد؟گری آننهادهای اصلی قدرت بنشاند و شاهد غارت

ردە کوارتر را هم کە او خودش با تغییراتی کە در قانون اساسی انجام دادە راە فساد، استبداد و سرکوباین است 

 های حکومت را تحت حمایت خود قرار دادە است؟ها و جنایتکارترین افراد و نهاداست و فاسدترین

تورم،  رانی وامین اجتماعی، گکە تعرض بە قوانین کار و تکە جهش خواهد کرد نە اقتصاد، بل با چنین وضعیتی آنچە

 امدهایهایی است کە با پیگری و سرکوب تودەعدالتی، فساد و غارتبیکاری و رکود تولیدی و فقر و فالکت، بی

 های رژیم ناگریز بە مبارزە خواهند شد.سیاست

های تهی گروە اورزان، مال باختگان و دیگردر سال گذشتە کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، زنان، کش

یزش گستردە آبان مخالفت و با برپایی هزاران اعتصاب و اعتراض و با خ ،دست شهری و روستایی تحت ستم

های آن نشان دادند و خواستار سپردن قدرت بە مردم شدند. امسال نیز شان را نسبت بە حکومت و سیاستاعتراض

های اخیر مانع هند یافت، تنها عاملی کە در هفتەش خوااعتراضات نظر بە بدتر شدن شرایط اقتصادی گستر یدامنە

بە شیوع  رسد رژیم عامدا  ونا و تبعات آن است کە بە نظر میگسترش اعتراضات و اعتصابات گردیدە، ویروس کر

ن عمر رژیم جنایتکار و فاسداش زند تا بتواند از آن برای سرکوب اعتراضات مردم و طوالنی نمودآن دامن می

پذیر منزوی و آسیبروز بیشتر کشور را ردم برای خالصی از وضعیتی کە روزبەنماید. مبارزات م استفادەسو
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کند، مردم را بە سوی فقر و تنگ دستی فزایندە می راند و اقتصاد را بە نابودی کشاندە در اشکالی کە بە گسترش می

 کند. ع ویروس منجر نشود ادامە پیدا میشیو

ردم در بە م مکها و در محالت و روستاها برای کها و ادارات، بیمارستانها، کارخانەشگاەهایی در دانتشکیل کمیتە

ند. سی دارهای ضد مردمی رژیم اهمیت اسات مختلف فاجعە بار کرونا و سیاستهای سخت آتی، و مقابلە با تبعاماە

شور دم و کزە و مقاومت بە نفع مراین رژیم بر کشور ادامە داشتە باشد، هیچ چیز بدون مبار یمادامی کە سیطرە

قی و تغییر نخواهد کرد! تداوم و گسترش اعتصابات و اعتراضات تنها راە خالصی مردم و گشودە شدن راە تر

 توسعە دمکراتیک کشور است. 

 

 

 

 

 !ی زندگی بیکار شدگان بر اثر کرونا را تامین کنددولت موظف است هزینه
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 ثر کرونا قتل عمد است!کرونا و امنیت غذایی؛ مرگ در ا

 مراد رضایی

 

رفت، هتک حرمت گردد و از هر آنچه که مقدس به شمار میبندی شده و ایستاست، نیست میهر آنچه که زمره»

شوند با دیدگانی باز و هوشیار به وضع زندگی خویش و مناسبات خود با ها ناچار میشود و سرانجام انسانمی

 «. یکدیگر بنگرند

ضعیت وپردازی آتشین را کارل مارکس و فردریش انگلس، بیش از صد و پنجاه سال پیش، برای توضیح این گزاره

مناسبت نخواهد بود اگر همین گفتار را در مورد جهان ِپس از داری بحران زده، طرح کرده بودند. اما بیسرمایه

غ شده ابسته به دولت تبلیوهای اقتصادی ها توسط نهادکرونا تکرار کنیم. منطق بازار آزاد و دولت کوچک، که سال

 ها تمام شود.تواند خطرناک و مهلک باشد و به قیمت جان انسانبود، در عرض چند روز نشان داد تا چه اندازه می

ودم، رو ی کرونایی، بر خالف مقاالت پیشین که به تاثیرات کرونا در حال و آینده پرداخته بغرض من در این مقاله

 ایم؟شده . در گذشته بر ما چه رفته است که حاال با شیوع بیماری کرونا، چنین دچار بال و بیمبه گذشته است

شوند به ما ها منتشر میهای پزشکی، که در رسانهاید. دادهی عزیمت من، آماری است که بارها آن را شنیدهنقطه

ا کنون ست. با وجود اینکه کرونا، حداقل تدرصد ا 2در اثر بیماری کرونا، حدود  گویند آمار متوسط مرگ و میرمی

شوند؟ با یک مکانیسم دفاعی موجود در بدن که توسط درصد مبتالیان چگونه مداوا می 98درمانی ندارد، باقی 

مندی بشر، از ملزومات ابتدایی سالمت جسمانی، شامل شود. یعنی به فراخور بهرههای سفید خون مدیریت میگلبول

های احتمالی در آینده، وسستراحت کافی، و سالم بودن بدن، احتمال درمان ویروس کرونا، یا ویری مناسب و اتغذیه

 بیشتر خواهد بود.
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بهداشتی  طبق آمار سازمان .معروف بکنیم تا ببینیم چقدر با واقعیت منطبق است %2ابتدا یک بازنگری در این 

ی نگارش گوید ویروس کرونا تا لحظهبه ما می جهانی، که هر لحظه در حال به روز شدن است و در حال حاضر

ی ریاضی اند. یک محاسبهها، جان خود را از دست دادهنفر از آن 23199مبتال داشته است که  515022این متن 

 درصد است. 4.5میر مبتالیان به کرونا، در جهان  وگوید میزان مرگ ساده به ما می

درصدی خود را  4.5شود، ظاهراً عدالت یاد می« عادل»و « مرزبی»ون اما این ویروس که از آن با عناوینی همچ

ن تر شدن این موضوع نگاهی به جدول و نمودار زیر بیندازید. ایدر تمام جهان رعایت نکرده است. برای روشن

آتی زهای مارس تهیه شده است و احتمال تغییر در آن در رو 26نمودار بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در 

 وجود دارد.

 نام کشور تعداد مبتالیان تعداد مرگ و میر درصد مرگ و میر

 چین 81,285 3,287 4.04

 ایتالیا 80,589 8,215 10.2

 آمریکا 78,139 1,119 1.43

 اسپانیا 56,197 4,145 7.37

 آلمان 43,646 239 0.54

 ایران 29,406 2,234 7.60

 فرانسه 25,233 1,331 5.27

 سوئیس 11,712 191 1.63

 انگلستان 9,849 477 4.84

 ی جنوبیکره 9,241 131 1.41
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یافت متی درتوجه کنید که این آمارها را سازمان بهداشت جهانی، نه از منابع مستقل، که از مراجع دولتی و حکو

ان، که در مورد انتخابات، تلفات سیل، حقوق مدیران جمهوری اسالمی کند. و البته حتی اگر فرض کنیم که سرمی

اند، فرنگی، و اساساً هر چیزی که امکان دروغ گفتن در آن وجود دارد، دروغ گفتهمیزان بیکاری، قیمت گوجه

ی دوم درصد مرگ مبتالیان درصد مرگ و میر، پس از ایتالیا در رتبه 7.6اند، ایران با اینبار صادق و راستگو شده

ک این سه ی سوم جا دارد. اشترااست. عالوه بر ایران و ایتالیا، اسپانیا هم شرایط خوبی ندارد و در رتبهبه کرون

 کشور در یک امر مشخص است: نبود امنیت غذایی!

ی مردم به غذای کافی در تمام اوقات را دسترسی همه امنیت غذایی ،1986در سال  سازمان ملل، بنابر تعریفِ 

غذا  دانند. طبق این تعریف موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافتسالم می برای داشتن یک جسم

 .باشندسه عنصر اصلی می

دهد که سه کشور مذکور، از نظر امنیت غذایی در نشان می 2017ی امنیت غذایی جهان در سال یک نگاه به نقشه

 وضعیت مشابهی قرار دارند!:

 

 

 

ه توان بنا را رد نسبت امنیت غذایی و مرگ و میر بر اثر کرونا، استثناست. چین، کنترل کرومورد چین البته در مو

اد برای کنترل بیماری ایج« پذیرمسئولیت»جسمی افراد برای مقابله با بیماری موکول نکرد و یک سیستم دولتی 

نا و ر اثر ابتال به ویروس کرور بتوان نسبت مرگ و میکرد. جز مورد چین، تقریباً در تمام کشورهای جهان، می

 :شته باشدباید شکلی مشابه این نمودار شماتیک دا« امن»امنیت غذایی را نسبتی مستقیم دانست. یک سبد غذایی 
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رار قگزارش داد که هفت استان کشور در وضعیت ناامن و بسیار ناامن غذایی  96وزارت بهداشت در تابستان 

های ایالم، و بویراحمد بسیار ناامن بودند و استانچستان، هرمزگان و کهگیلویه دارند. سه استان سیستان و بلو

ی ه فاصلهکه همیش« قیمت سبد نیازهای خانوار»اصطالح رایج  .خوزستان، بوشهر و کرمان، ناامنی غذایی داشتند

 شود.بسیار زیادی با حداقل حقوق مصوب دارد، شامل بحث امنیت غذایی نیز می

ستقیم أثیر متموادغذایی بر کاهش تنوع و کیفیت رژیم غذایی بسیاری از مردم به ویژه طبقات فرودست  افزایش قیمت

تواند درجه ناامنی غذایی را باال و پایین ببرد. جهش ها و سطح رفاه میگذاری، درآمد، یارانههای قیمتدارد. سیاست

ل کراک از است. گرانی مواد غذایی، سهم هزینه خوقیمت ارز، شاخص بهای مواد غذایی را در ایران افزایش داده 

های پایین درآمدی را بیشتر کرد. در این شرایط سرپرستان خانوار به خصوص از طبقه بودجه خانوار در دهک

کند به غذای مغذی و تر را که حجم بیشتری دارد و فقط گرسنگی را برطرف میمتوسط به پایین، غذای ارزان

 .کندهای مرکز آمار ایران این موضوع را تأیید میکه شواهد موجود و داده دهندمتنوع ترجیح می

سال توسط وزارت بهداشت کشور، هر فرد باید ماهانه هشت لیتر  50تا  18طبق سبد غذایی پیشنهادی برای افراد 

کشور اما اعالم گرم پنیر مصرف کند. انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی  500شیر، سه کیلوگرم ماست و حدود 

درصد کاهش یافته است. کاهش قدرت خرید خانوار  25کرده که در طول چند سال گذشته مصرف شیر و لبنیات تا 

ها، دلیل این و هشدارها درباره افزودن بیش از حد روغن پالم به شیر و محصوالت لبنی توسط برخی کارخانه

ف لبنیات، افت ناگهانی و سقوط مصرف گوشت کاهش مصرف گزارش شده است. پس از کـاهـش تدریجی مصر

ی خانوار که مرکز آمار ایران منتشر طبق اطالعات بودجه .ای بود که در دو سال گذشته اتفاق افتادقرمز، حادثه

کیلوگرم و در خانوار  21.816متوسط میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری  97کرده، در سال 

، ولی متوسط مصرف خانوارهای محروم یک کیلوگرم در سال تخمین زده شده کیلوگرم بوده 24.278روستایی 

 29.66کیلوگرم و در خانوار روستایی  26.1میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری  96است. در سال 

 ها،خوراکی»مرکز آمار ایران محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه منتهی به آبان در گروه  .کیلوگرم بوده است

درصد برای دهک دهم اعالم کرده است،  61,5درصد برای دهک اول تا  53,6را بین « ها و دخانیاتآشامیدنی

 .توان انتظار داشت که وضعیت رفاهی و سفره خانوارها بهبود یابدبنابراین نمی
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، ناامنی غذایی ها پرداخته شده است.های مختلف به آنها در ظاهر تنها آمار و ارقام هستند که در پژوهشاین

ا با مهای رنجور و ضعیف در مقابل بیماری کرونا نشان داد. اما در طوالنی مدت، اثرعینی و علنی خود را در تن

ها را به خطر خواهد هایی نظیر پوکی استخوان در زنان مواجه خواهیم شد، که جان انسانبحران سو تغذیه و بیماری

 انداخت.

ز طریق ای دولت است. خواه از طریق تنظیم معقول درآمدها و خواه یت غذایی، وظیفهباید تاکید کرد، که تامین امن

اند؛ اما حتی نفر در ایران در اثر بیماری کرونا جان خود را از دست داده 2234توزیع مواد غذایی. تا کنون 

، دیگر هد شد. این وضعیتگویند که این آمار تا انتهای اردیبهشت چند ده هزار نفر خواآمارهای حکومتی به ما می

قیر و فمرگ طبیعی بر اثر بیماری نیست. این قتل عمد، توسط دولتی است که طبقات فرودست ایران را هر روز 

 پذیرد...فقیرتر کرده است و مسئولیت نمی

 

 

 ید!کن کارگران، معلمان، فعالین مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد
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داشتی ای بهمحافظت از پرستاران و سایر کارکنان مراقبت ه انتخاب تجهیزات حفاظت شخصی برای

 بت می کنند( مواظ(COVID-19که از بیماران مبتال به ویروس کرونای نوین 

 تاران کالیفرنیااتحادیه پرس -اتحادیه سراسری پرستاران در ایالت متحده امریکا

 ترجمه حسین غبرایی

 

 

 

( توصیه کردند که  CDC در ایاالت متحده ) «هااز بیماری مراکز کنترل و پیشگیری» 2020فوریه  12از 

یک اطاق جداگانه قرطینه شده با فشار  بیماران مشکوک یا مبتال به ویروس کرونا باید در همزمان با سایر اقدامات،

شوند می راقبت از بیمار وارد این اتاقپرستاران و سایر کارکنان بهداشتی که برای م منفی تحت معالجه قرار گیرند.

مراکز کنترل و »های تنفسی رعایت کنند. این توصیهباید استانداردهای احتیاطی را برای هر گونه تماس فیزیکی و 

ماسک  روپوش مخصوص، دستکش، ( زیر است:PPEشامل تجهیزات حفاظت شخصی ) «هاپیشگیری از بیماری

عینک یا محافظ  ند و محافظت از چشم مانندصورت را بپوشا 95بار مصرف با حداقل فیلترینگ آن که تنفسی یک

 صورت یکبار مصرف.

طور که برای تجهیز حفاظت شخصی آن «هامراکز کنترل و پیشگیری از بیماری»های توصیه یبا این حال همه

و ویروس فعال در آن سارز کوو  ((COVID-19باید کافی نیستند. به این دلیل که هنوز ما در مورد کرونای نوین 

2 (2CoV-ARSS هیچ نمی ) 19(دانیم. هنگامی که یک بیماری عفونی مثل ویروس کرونای نوین-COVID )

اصول  های بهداشتی و مراکز بهداشت عمومی ازت است که تمام کارفرمایان مراقبتشود بسیار دارای اهمیشایع می

ک است و بعد از آن اقدام به توان صبر کرد تا مطمئن شد که چیزی بسیار خطرناپیشگیرانه پیروی کنند. نمی

باید حفاظت کامل از جمله جدا کردن افراد مبتال را  ،های بهداشتیقبتحفاظت از سالمت افراد کنیم. کارفرمایان مرا

ای فشار منفی ایزوله کرد. تدارک ه( را در اتاق(COVID-19اجرا کنند. باید موارد مشکوک کرونای نوین 

( تک به تک یا از (COVID-19اطمینان از اینکه بیماران کرونای نوین ( و PPE) «تجهیزات حفاطت شخصی»
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حق خود را برای  ،های پزشکیوسایل اختصاصی گروهی استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که کارکنان مراقبت

 کنند.از انتقال شیوع ویروس جلوگیری میکنند و کار در یک محل امن و سالم حفظ می

( بیماری عفونی و تنفسی شدید و SARS) «سسار»که مراکز بهداشتی در گسترش  مهمیبا توجه به نقش 

نفر از  1700های اخیر حاکی است که بیش از فسی خاورمیانه ایفا کردند؛ گزارش( سندرم تنMERS) «مرس»

تحده باالترین اند. به این دلیل مراکز بهداشتی و درمانی ایاالت می در چین به این ویروس مبتال شدهکارکنان بهداشت

 کند.را فراهم میسطح حمایت از پرستاران و سایر کارکنان مراقبت های بهداشتی 

 

های پرستاران و سایر کارکنان مراقبت ( برای PPE)  «تجهیزات حفاظت شخصی»مالحظات در مورد انتخاب 

 کنند( مراقبت می(COVID-19بهداشتی که از بیماران کرونای نوین 

 

شوند وجود دارد: تماس )مستقیم یا ه آنهایی که باعث عالئم تنفسی میویژهها ببرای انتقال ویروس مسیر احتمالی سه

) « 2کوو  سسار» های انتقال برایحال حاضر هیچ  مدرکی دال بر راه غیر مستقیم( ترشح و اسپری. در

2-CoV-SARS ) 19( «کرونای نوین»و-COVIDو  «کوو سسار»ه د. این ویروس جدید بسیار ب( وجود ندار

مرس »و  «سارز کوو»دهد که شبیه است. اما دالیل کافی وجود دارد که نشان می «مرس کوو»قدری کمتر به 

 یابند. ر مستقیم ترشح و اسپری انتقال میاز سه مسیر تماس مستقیم و غی «کوو

اب و تدارک "تجهیزات در نظر گرفتن قدرت پتانسیل انتقال ویروس برای هر مسیر، اصول احتیاطی برای انتخ

 ( را مشخص می کند.PPEحفاطت شخصی" )

 

  انتقال از طریق تماس )مستقیم و غیر مستقیم(: - 1

ها را از یک فرد آلوده به فرد دیگری منتقل کند. همچنین از طریق تماس با یک تواند میکرو ارگانیسمانتقال مستقیم می

 جسم و یا سطح آلوده روی دهد.

 :هد موجودتوجه به شوا - ◼

( و  سارز (COVID-19ید که تماس مستقیم در شیوع هر ویروس با عالئم تنفسی از جمله کرونای نوین آبه نظر می -*

 نقش دارد.(  CoV-SARS-2)  2کوو 

SARS-( و)COV -MERSها در انتقال)غیر مستقیم( )حققان از نظر فرهنگی نقش خانوادهتماس غیر مستقیم: م -*

CoV )های انسانی از جمله از جمله آنفلونزا و ویروس ،هااین تصور کلی وجود دارد که ویروسردند: را بررسی ک

دهد که مرس و سارس ظرفیت بسیار کمی برای زنده ماندن در سطوح خشک دارند. با این حال چندین مطالعه نشان می

ی زنده بمانند و توانایی انتقال خود را توانند در سطوح خشک برای دورانی کافنزا میو مرس و آنفلو سهای سارویروس

 حفظ کنند.

 

هستند، در  دارای ظرفیت غیر معمول برای زنده ماندن در سطوح خشک «مرس»و  «سارز»رسد که به نطر می -الف

اما  ،بیش از شش روز در ظروف آزمایشگاهی زنده مانده س( سارSARS-CoVهای انسانی )مقایسه با سایر ویروس

رسد که نظر میهساعت زنده بماند. اگر چه اطالعات محدود است اما ب 72( نتوانسته بیش از  HCoV-229Eویروس )

 ماند.نسانی بر روی سطوح بیشتر زنده میهای ااز سایر ویروس «مرس»

های بافته شده لزات، پالستیک، پارچهظرفیت زنده ماندن بر روی طیف وسیعی از اجسام صاف و متخلخل شامل: ف -ب 

ها، پرها و اسباب مرغها، تخمها، کاشیگوشی پزشکی، بافت، فرمیکا اسکناسیر یافته، کاغذ، چوب، شیشه، و غ
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های محافظ باقی و لباس ها،ها، ماسکوی تجهیزات حفاظت شخصی مثل دستکشهای نرم را دارند. همچنین بر ربازی

 مانند.می

 

 گیری از انتقال مستقیم یا غیر مستقیم:( برای جلو PPE)  «تجهیزات حفاظت شخصی»کیفیت  - ◼

 دانیم اینکوو و مرس کوو می سو آنچه که در مورد سار 2ا ویروس ، کرونسجه به کمبود اطالعات در مورد ساربا تو

 های بهداشتی باید کل بدن خود را کامال بپوشانند.پرستاران و کارکنان مراقبت یست که مطمئن هستیم همها

 

 یآنها به اضافه ( یا مشابهASTM F1671/ISO 16604 iیر قابل نفوذ در برابر ویروس )های غپوشش توصیه:

 یه هوای تنفسی.دستگاه تصف

 

( توصیه کرد؛ پوشش سراسری معمولی به دالیل  CDC ) «هامراکز کنترل و پیشگیری از بیماری»همانطور که  -* 

 زیر برای حفاظت کافی نیست:

 

 پوشاند. یک تحقیق اخیراً کنان خدمات بهداشتی را کامال نمیپذیر کاروست و لباس آسیبمحافظ بخشی از پ روپوش -الف

در صد  21روپوش محافظ(  ها، ماسک صورت وز استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی )دستکشدهد که بعد انشان می

های حتویات ویروسهای صورت، با مدرصد از نمونه 7و  های دهانیدر صد از نمونه 11های دست و از نمونه

 بیماران مورد مراقبت مطابقت داشتند. در یک بیماری عفونی مسری، ریسکی این چنین غیر قابل قبول است.

 

 های محافظ با استانداردهای محافظت از نفوذ ویروس منطبق نیست.روپوش –ب 

 

 

 

  سرایت از طریق ترشحات تنفسی: - 2

ال کسی جلو طور مثهدهد که بشخص دیگر هنگامی روی می شخصی به طور کلی سرایت از طریق قطرات ازهب

 صورت دیگری سرفه کند.

( و 2CoV-SARSهای تنفسی مثل سارز ) قطرات تنفسی در شیوع همه ویروس با توجه به شواهد موجود: -الف
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 ( نقش دارند.(COVID-19کرونای نوین 

رسانی در با توجه به عدم اطالع تنفسی: ( در جلوگیری از سرایت قطرات PPE)  «تجهیزات حفاظت شخصی» -ب

پرستاران و سایر  کوو و مرس کوو شناخته شده است، اطمینان از اینکه سو آنچه در مورد سار 2کوید  سمورد سار

 بدن خود را بطور کامل بپوشانند. های بهداشتی تمام سطوح کارکنان مراقبت

( همراه با دستگاه تصفیه ASTM F1671/ISO 16604)پوشش قابل قبول برای جلوگیری از نفوذ ویروس  توصیه:

 (.PAPRهوای تنفسی )

  سرایت از طریق اسپری)آئروسل( در هوای تنفسی: - 3

هد. عالئم تنفسی مانند سرفه یا عطسه دار ذرات معلق در هوا را نشان میرفت یدرک فعلی از نحوه ،انتقال آئروسل

 .شوندنین با تنفس و صحبت نیز ایجاد میشود. این ذرات همچای از ذرات بسیار ریز میایجاد طیف گستردهباعث 

سرنوشت این ذرات بسیار پیچیده است و به عوامل گوناگونی بستگی دارد، از جمله مایع موجود در ذرات تبخیر شده و 

ریزند، برخی ذرات روی سطوح می رسد، برخی ازدر یک ثانیه پس از رها شدن به پنجاه در صد اندازه اولیه خود می

ها برای مدت طوالنی در هوا معلق می مانند، برخی توسط جریان هوا پراکنده می شوند و باقی بخاطر نیروی از آن

رتر از آن )پس از پخش شدن در جاذبه به زمین می ریزند. استنشاق آئروسل ها می تواند نزدیک محل تولید و یا دو

 ن مشخص و صریحی برای فاصله ایمن وجود ندارد.( روی دهد. هیچ قانوهوا

 

 با توجه به شواهد موجود: - ◼

SARS-کوو)  سوژیک و سایر مطالعات در مورد سارهای اپیدمیولها در نمونهانتقال بیماری از طریق آئروسل - *

CoV(  و مرس کوو )COV -MERS  .روی داده است ) 

 

در یک مقاله تحقیقی  ن برای مدت طوالنی در ذرات معلق در هوا را دارد.ویژه توانایی زنده مانده* ویروس کرونا ب

( را ارزیابی کرد و دریافت که پس از ده دقیقه هفت درصد کاهش داشته است. در MERSهای مرس ) بقای آئروسل

عنوان دهد که ویروس آنفلونزا به درصدی متحمل شد و این نشان می 95کاهش   H1N1مقابل در مدت زمان مشابه 

 یک آئروسل کمتر از ویروس کرونا مقاوم است.

با توجه به فقدان  های تنفسی:(  برای جلوگیری از آئروسل PPE)  «تجهیزات حفاظت شخصی»سطح کیفیت -

طمینان ست که باید اا دانیم اینمی «مرس کوو»و  «کوو سسار»و آنچه که درباره  «2سارز کو » یبارهاطالعات در

ز سیستم حافظت اپرستاران و سایر کارکنان خدمات بهداشتی تمام بدن و لباس خود را کامال بپوشانند. مداشته باشیم که 

 تنفسی الزم است.

  

دستگاه تصفیه  یبه اضافه ،( هستندASTM F1671/ISO 16604هایی که مانع نفوذ ویروس )پوشش توصیه:

 (.PAPRهوای تنفسی ) یکننده

 ) «هامراکز کنترل و پیشگیری از بیماری»قویا توصیه ، N.95دستگاه تنفسی  یک یترکیب عینک به اضافه -* 

CDC ای ایمنی و بهداشت حرفه یترکیبی از عینک و دستگاه تنفسی را اداره ی( برای استفاده(OSHAرد می ) کند و

ی شود که باید را مختل کند و باعث تضعیف محافظت N.95 معتقد است که عینک ممکن است درزهای ماسک تنفسی 

 ارائه شود.
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 دهد.اند و آن را در معرض خطر قرار میپوشهایی از صورت را نمیبخش، N.95عینک به همراه دستگاه تنفس  -* 

 ( برای CDC ) «هامراکز کنترل و پیشگیری از بیماری»های و توصیه، N.95ای جهانی انتظار داریم به کمبوده -* 

زیرا  ها محافظت بیشتری دارندتوجه شود. آن  PAPRو  N.95د از دستگاه تنفسی حفظ سهام و گسترش استفاده مجد

 توانند ضد عفونی شوند.می

تواند در مواد در ماسک تنفسی ( می SARS-CoVاز طریق یک ویروس جایگزین نشان داده که ویروس سارز کوو ) 

N.95 ، برای زمان طوالنی زنده بماند. استفاده مجدد از ماسک تنفسیN.95 ،راتی ممکن است که باعث ایجاد خط

 دیگر شود.

 

 2020فوریه  16

 تحادیه پرستاران کالیفرنیاا -اتحادیه سراسری پرستاران در ایالت متحده امریکامنبع: 

ً )کرونا نام گروه بزرگی از ویروس -توضیح نها به ان دارد از آدر میان حیوانات شایع است و امک هایی است که عمدتا

 از آن جمله اند. 19یت کند. انواع فلوها سارز، مرس و کرونا انسان سرا

 

  

 

 

 !خواهندمی بیکاری حقوق یا کار، خواهند، نمی قهبیکاران صد
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ب رگری حزاز طرف انتشارات گروه کار کا «های کارگری در جهان عربی جنبشآینده»دفتر پنجم 

 .چپ ایران )فدائیان خلق( منتشر شد
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  8بخش  -ل در اقتصاد سبز اشتغا

 ترجمه گودرز اقتداری

 (1)2017گزارش پیش انتشار  –های پژوهشی برای ارزیابی اشتغال سبز سازمان یشبکه

 

 

 

 استراتژی های جامع کشوری

 ساختار های الزم را اماده کنید

ملی  ولی، منطقه ای در قانونگذاری مثمر ثمر و تاسیس سازمان های مدیریتی با بهره وری باال در سطوح مح

 ی شود.مسرمایه گذاری کنید و اطمینان حاصل کنید که انتقال آگاهی و سرمایه بین این سطوح به راحتی حاصل 

قبول  مطمئن باشید که اصالحات سبز مورد قبول همگان است و تشویق های مالی برای این گذار موجود و مورد

 ارد.همه سطوح دولتی و وزارتخانه های ذیربط قرار د

 بر اهداف کوتاه و دراز مدت توجه الزم را اعمال کنید

ایداری ر از پتوجه بر اصالحات سیاسی را باید گسترش داد. افزایش یارانه ها و مشوق ها برای اصالح قوانین بازا

و ی ار مالکوتاه مدت تا مقاومت درازمدت برای دستیابی به افق های واقعی در چالش برای اقتصاد پایدار و باز

 اقتصادی با منافع درازمدت و پایدار برای بشریت.

 به اصالحات در سیستم اقتصاد خرد توجه کنید

امروزه انتخاب های بخش خصوصی تعیین کننده مصرف منابع و مسیر رشد اقتصادی است و بر قوانین و مقررات 

بازی می کند. سیاست های تاثیر عمیق می گذارد و به عنوان مشوق در تصمیم گیری های شرکت های بزرگ نقش 

با بهره وری باال در اقتصاد خرد را شناسایی کنید و اصالحات ضروری در امور کلیدی )مقررات مالیاتی، شفافیت 
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در گزارش های مالی، تبلیغ استاندارد ها، و محدودیت در استفاده از اهرم مالی( را به کار گیرید. بالنتیجه بخش 

 شد به جای آن که به سربار بخش دولتی تبدیل شود.خصوصی نیز می تواند سودآور با

 هماهنگی و تراز گسترش اقتصادی با اهداف زیست محیطی

و  رازمدتدتلفیق اقتصاد کالن، رشد اشتغال و پایداری زیست محیطی در برنامه های جامع ملی نشان دهنده تعهد 

رت تأمین مالی دراز مدت برای بیان شفاف اهداف زیست محیطی در سطح ملی است. این شامل تصویب ضرو

اشی نشکالت مسناریو های مختلف است تا اطمینان حاصل شود که تعهدها و منابع مالی الزم پابرجاست تا در مقابل 

 از ریاضت اقتصادی مقاومت الزم صورت گیرد و این منابع برای مصارف دیگر هزینه نشود.

 تعیین اهداف الزم اجتماعی برای اشتغال

در  وری کهی برای اشتغال و تأمین اجتماعی و مقیاس مشخصی برای راستی آزمایی تبیین گردد، همان طباید اهداف

 ه روندکشور های مختلفی این کار صورت گرفته است. با این حال باید در نظر داشت که نتیجه نهایی بستگی ب

ه ب (GGBP 2013)ر رشد سبز سیاست گذاری، متن قانون و نحوه اجرای آن دارد. بازرسی بهترین عملکردها د

ع اجتما ما می گوید که روند های فراگیر که نه تنها دولت ها و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی، کارگران، و

 محلی و جامعه مدنی را در بر می گیرند، نتیجه کارشان هم بهترین است.

 استفاده از ابزار بازاربنیاد

نه های مه نموهضمین قیمت و  وام با اقساط و شرایط قابل دسترس برای استفاده از مالیات، پروانه، و یارانه ها ت

افی برای کمالی  خوبی از ابزار بازاربنیاد هستند که در اختیار دولت ها قرار دارند. این ابزار ضرورتاً به منابع

درآمد  و بر یایندحصول موفقیت وابسته هستند تا بتوانند از راست آزمایی و آزمون بهره وری مناسب موفق بیرون ب

 و اجرای این مبادالت مدیریت کنند.

 استفاده از قوانین و مقررات

اف کل اهدقوانین و مقررات برای اعمال اهداف و استراتژی های اقتصاد سبز ضرور هستند. این ها می توانند بش

ه راست آزمایی و بازرسی ه کار گرفته شوند. همه اینها نیاز بب –حدوده مجاز، سهمیه بندی و استاندارد م -عددی 

نیاد یع نوبدارند تا عمالً اجرائی شوند. این قوانین همچنین ممکن است در صورت اجرا به حفظ محیط زیست و صنا

بز و سبز در بخش خصوصی، بطور مثال در قوانین مبادله تجاری بین المللی و تشویق و تسهیل نوآوری های س

 ک کنند.ایجاد اشتغال در این زمینه های کاری کم

 

(1)-  Advance print Nov 2017Green Jobs Assessment Institutions Network (GAIN) 

 

 

 !کنیم تشدید را کارگری مستقل سندیکاهای تشکیل برای ەمبارز
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 ینی چری )سربازان پیاده نظام( امپراتوری عثمانی

 مششبخش  -طرح کلی تاریخ کار 
 یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ادامه –دت در مناسبات کار جابجایی های بلندم

حال می خواهم جهشی هزار ساله به جلو در زمان بکنم؛ نه به این دلیل که تحول جهان در این فاصله به شدت کند 

قرن اخیر، تحول بسیاری یافته است. ما این نگاه جدید را مدیون  5(، بل به این دلیل که دانش ما از تاریخ کار 1بود)

در مناسبات جهانی کار" در انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی هستیم، که به ترسیم تحقیقات "گروه همکاری 

 –مناسبات کمی و کیفی کار در سراسر جهان به طریقی استاندارد شده اشتغال دارد. من نتایج تحقیق کریستین مول 

را به عنوان نقطه  ( در بارۀ جابجایی های مناسبات کار در آسیای شرقیChristine Moll-Murataموراتا )

 عزیمت ام برگزیده ام.

بعد از توسعۀ بدواً سریع اقتصاد بازار در روزهای اوج سلسلۀ مینگ در قرن شانزدهم، برگشتی به اشکال کار 

ناآزاد رخ داد. شمار دم افزونی از کشاورزان خرد چندان بدهکار شدند که به فروش خود یا خویشاوندان شان به 

خاصه به مردانی  –" رو آوردند. این واقعیت که قانون مینگ صراحتاً فروش زن و فرزند را عنوان "بردۀ بدهکاری

ممنوع می کرد، از  –که جویای همسر بودند، یا برای کار در "مشاغل پست" از جمله برای روسپیگری و تفریحات 

بات کار سر برآورد. ( شکل دیگری از مناس1644 - 1911این بابت بسیار گویاست. در سلسلۀ مانچو کوینگ )

مهاجمان مانچو، که از شمال می آمدند، به اصطالح تحت "هشت پرچم" با تعهدات سخت نظامی سازمان یافته بودند. 

به شباهت با ینی چری )سربازان پیاده نظام( در امپراتوری  –اگرچه این مناسبات به اعتباری متضمن امتیازاتی 

بود، اما مشخصاً کار خراجگزارانه را در خود  –از دستگاه نظامی مغولها عثمانی، سامورائی های ژاپنی، و بخشی 

مستتر داشت. این خدمۀ نظامی به نوبۀ خود حق داشتند بردگان را به کار گیرند. کار برای بازار در ادامۀ دورۀ 
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ری در میان کوینگ دوباره افزایش یافت؛ البته در این باره که چگونه این تحول رخ داد، اختالف نظرات بسیا

رو به افزایش گذاشت.  19متخصصان وجود دارند. کار برای بازار در چین، حتی کار زنان، مشخصاً از پایان قرن 

پس از یک سیر برگشت رادیکال در زمان مائو، اکنون بیشتر جمعیت چین به کار دستمزدی یا به مشاغل خرد 

میلیون( انسان را "به ارث می برد"  20تا  10ادعاها  میلیون )و طبق برخی 6تا  3مستقل مشغول است. چین هنوز 

 که در اردوگاه های بازآموزی به کار اجباری اشتغال دارند.

ی رقی یکشالبته در کشور بزرگی مثل چین بسیاری تفاوتهای منطقه ای وجود دارند. چین را نمی توان با آسیای 

قایسه د. در ممستقلی بود که برای بازار تولید می کردنگرفت. مثالً ژاپن به مدت چندین قرن کشور کشاورزان خرد 

هنوز یک  ن حال،با چین، گذر ژاپن به جامعه ای که در آن کار دستمزدی مسلط است، بسیار کندتر اتفاق افتاد. با ای

ه خانواده ، مالیات اجباری بر محصوالت چند د1867تا  1603(، از Edoمسئلۀ تحلیلی باقی است. در دوران ادو )

 ید که پسآ(، که صاحب زمین های زیادی بودند، بسیار سنگین بود. از این رو این سؤال پیش می daimyoدایمیو )

ت به شد نکند کار کشاورزی در واقع نوعی سرواژ یا کار خراجگزارانه بوده است. واقعیت قابل توجه در جامعۀ

داده  ، است.زنان، اعم از زنان متأهل یا مجرد صنعتی شدۀ امروز ژاپن، نسبت باالی کار خانه داری بدون دستمزد

ای سنجش این تصویر را تأئید می کنند، و به نوبۀ خود معیاری بر 1905های بسیار مفصل در بارۀ تایوان سال 

 دقیقتر کار خانه داری در چین را به دست می دهند.

 س افولی سیاه( که با ظهور و سپحال به گوشۀ دیگری از دنیا می روم: به آفریقای زیر صحرای کبیر )آفریقا

ا آغاز بقرن گذشته شناخته شده است. بردگی در افریقا، اگرچه منشاء دیرینی دارد، اما  5تدریجی بردگی در 

سیه و از رو صادرات برده به کشورهای دیگر به شدت بر دامنۀ آن افزوده شد. ظهور امپراتوری عثمانی تأمین برده

اً که عمدت –ر در بخش های مسیحی مدیترانه متوقف کرد. به این علت تاجران برده قلمرو اسالو را برای کشت شک

ای از همه بر دست به صدور دم افزون بردگان از افریقای سیاه زدند؛ و بیشتر –ایتالیائی، اسپانیائی و پرتغالی بودند 

یب د. در منطقۀ کارائکار در کشورهای قارۀ امریکا، که صنعت رو به رشد شکر داشت در آنجا مستقر می ش

 قا نیز درد افری)غرایب(، مثالً در سورینام، اکثریت جمعیت را بردگان تشکیل می دادند. تأثیر این تجارت را در خو

ن ( نشاFrench West Africa( )2نظر داشته باشید: گزارش های مفصل فدراسیون "افریقای غربی فرانسوی")

یت را درصد جمع 30از لغو تجارت برده در بریتانیا، هنوز حدود  می دهند که صد سال پیش، یعنی صد سال پس

، و اگرچه به نقطۀ اوج خود رسیده بود 18بردگان تشکیل می دادند. در حالی که تجارت برده به امریکا در قرن 

یقا به ررون افصدور بردگان از ساحل شرقی افریقا ادامه داشت، اما تنها در اواسط قرن نوزدهم بود که بردگی در د

 درصد اهالی اتیوپی هنوز برده باقی مانده بودند. 33تا  20، بین 1935اوج رسید. تا سال 

سال اخیر، چنان که در تحقیقات "گروه همکاری در مناسبات جهانی کار"  500با نگاهی وسیع به مناسبات کار در 

ه در بلندمدت سهم کسانی که به کار ( مستند شده است، می توان نتیجه گرفت ک2000تا  1500قرن )از  5پیرامون 

دستمزدی اشتغال داشته، همچنین سهم مردمی که کار نمی کنند )کودکان و دانشجویان(، و نیز آنانی که دیگر کار 

نمی کنند )ازکارافتادگان و بازنشستگان(، در جمعیت جهانی افزایش یافته است. این افزایش بیشتر از همه با کاهش 

مائی(، کار پایاپای یا متقابل، خاصه در کار خانگی، و کار ناآزاد همراه بوده است. البته من کار مستقل )خویش فر
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واقف ام که کار بردگی و اجباری حتی امروزه نیز وجود دارد. بی گمان تفاوت های عظیمی بین قاره ها و 

نۀ جهانی سمت هم گرائی دو قرن اخیر گرایش های اصلی در په –کشورهای مختلف وجود داشته اند، اما در یکی 

 داشته اند.

 

فاوتی با اقتصاد ت( بر این نظر است که اقتصاد امپراتوری رم در اساس Harry Pleketهاری پلکت ) -( 1)

ود او،  خنداشته است. اما این ادعای او، به تصریح  1800یا حتی شاید  1700تا  1400اروپای غربی در فاسلۀ 

خالف ت، و برخالل این مدت هیچ تغییری رخ نداده بوده است. من به پیروی از پلکابداً به این معنا نیست که در 

 نظر ماکس وبر، می پذیرم که بازار در زمان رم همان قدر متحول شده بود که در زمان رنسانس.

 ز هشت کشور مستعمرۀ فرانسه.در غرب افریقا، شامل موریتانی، سنگال، مالی، گینه، ساحلفدراسیونی ا -(2)

 ج،نیجر، بنین و بورکینافاسو.عا
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 ارگری حزباز طرف انتشارات گروه کار ک«" ما را به حساب آورید!» "گزارش ویژه: دفتر ششم 

 .چپ ایران )فدائیان خلق( منتشر شد
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ریُجنگ کارگ

 

 

 

ی ە گذاربالتکلیف ماندن افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، اعتراض پرستاران بە اجرا نشدن قانون تعرف

لس از سال، اعتراض معلمان نسبت بە ادامە تبعیضات مزدی و طفرە رفتن دولت و مج ١٣خدمات پرستاری پس از 

راض بە پرداخت نشدن دستمزدهای اسفند، اعتافزایش دستمزد و حقوق پایە، اعتراض کارگران هپکو و آذرآب 

ن خت نشدکارگران کنتورسازی ایران در قزوین بە تعطیل شدن کارخانە، اعتراضات کارگران صدها موسسە بە پردا

 عیدی شان، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند. 

طالبات و ائل و متزاید داشت و همە مسمتاسفانە در این هفتە نیز شمار مبتالیان و جان باختگان ویروس کرونا رو بە 

 ولتی وداعتراضات تحت تاثیر کرونا و تبعات آن قرار گرفتند و بە حاشیە راندە شدند. در این میان مقامات 

رای ارند بدکارفرمایان نیز کوشش کردند با سواستفادە از این فاجعە کە خود در گسترش آن نقش غیرقابل کتمانی 

دادی، حقوق زحمتکشان بهرە بگیرند. تالش برای ملغی کردن حق اخراج کارگران قرارتعرض بە تە ماندە حق و 

ها کە آن طفرە رفتن از افزایش دستمزد کارگران و پرداخت نکردن و کاهش عیدی کارگران از جملە اقداماتی است

یش از پ ا تهی ترطی سە هفتە اخیر علیە حق و حقوق کارگران انجام دادەاند و سفرهای کارگران و مزدبگیران ر

 نمودند. 

مذاکرات کمیتە دستمزد در شورای عالی کار بە رغم همە امتیازات و عقب نشینی مفتضحانە نمایندگان تشکل های 

کارگری سر سپردە دولتی برای افزایش پایە دستمزد و مزایا بی نتیجە ماند و بە فروردین موکول شد. در این میان 

رار بودە رل واسطە را بین کارگران و کارفرمایان داشتە باشند این بار نیز بە بهانە نمایندگان دولت نیز کە ظاهرا ق
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کرونا دربست جانب کارفرمایان را گرفتند تا بە هر قیمتی کە شدە، مانع افزایش مکفی دستمزد شوند و تصمیم گیری 

 در مورد آن را بە فروردین موکول کردند تا حرف خودشان را بە کرسی بنشانند. 

 فند مجلس در ارتباط با افزایش دستمزدتر

 ، شیادانەنماید مجلس امسال با یک ترفند جدید بخاطر اینکە از افزایش پایە حقوق کارمندان و کارکنان دولت اجتناب

 عنوان با اجرای قانونی کە سالها پیش برای افزایش مزایای مزدی و شغلی تصویب شدە بود سعی کرد آن را بە

 یر رسمیغبزند کە با اعتراض معلمان، پرستاران و کارکنان قراردادی کە اكثرشان بە دلیل افزایش دستمزد جا 

اقع وود در شبودن از این مزایا محروم شدەاند روبرو شد. افزایش حقوق پایە کارکنان دولت کە شامل حال همە می 

ستمزد و در مورد افزایش ددرصد پیشنهاد دولت است کە کمتر از نصف آمار رسمی تورم است. این الگ ١٥همان 

  ایش یابد.زد افزکارگران نیز بە نظر می رسد مورد استفادە قرار بگیرد و مزایای ناچیز جنبی مزد بە جای پایە دستم

 بازنشستگان بازندگان اصلی افزایش دستمزد

یرا ند، زمی ک افزایش مزایای جنبی مزد بە جای افزایش دستمزد پایە بیش از سایرین بە بازنشستگان لطمە وارد

ی مفزودە مبنای افزایش حقوق بازنشستگان عضو تامین اجتماعی مقدار درصدی است کە بر پایە دستمزد کارگران ا

های  ر هفتەدشود و افزایش جنبی مزدی بە آنها تعلق نمی گیرد. از همین رو نگرانی معیشتی در میان بازنشستگان 

 یرد. علق بگمترین افزایش دستمزد بە بازنشستگان تامین اجتماعی تاخیر افزایش یافتە است. بە نظر می رسد کە ک

 سالە! ١٣اعتراض پرستاران بە اجرا نشدن یک مصوبە مزدی 

زدی پرستاران در مشهد در سە شنبە هفتە جاری کە نسبت بە میزان و نحوە افزایش دستمزد و تبعیضات دستم

دند. شاجرای "قانون تعرفە گذاری خدمات پرستاری"  معترض هستند در واکنش نسبت بە آن، بار دیگر خواستار

 مان احمدیزسال پیش بە تصویب رسیدە ولی تاکنون دولتها از اجرای آن سرباز زدەاند. یعنی در  ١٣قانون مذکور 

بود، از  ی نفتینژاد نیز کە نە از کرونا خبری بود و نە تحریم ها بە اندازە امروز بودند و دوران طالیی درآمدها

نون کلی سال بابت اجرا نکردن این قا١٣ای مصوبە مجلس خودشان سرباز زدند. دولت و کارفرمایان در واقع اجر

 پول بە پرستاران بدهکار هستند. با این وصف همچنان از اجرای قانون طفرە می روند. 

 اعتراض در هپکو و آذرآب اراک

ا رآنها  سازمان خصوصی سازی دستمزد اسفند ماە در این هفتە بار دیگر کارگران دو کارخانە هپکو و آذرآب کە

این  ارگرانندادە بود دست بە اعتراض زدند و خواستار پرداخت دستمزدهای معوقە شان شدند. چند هفتە پیش نیز ک

 د در آنهاا تولیدو کارخانە نسبت بە بالتکلیف ماندن مالکیت کارخانە ها و ندادن امکانات و اعتبار الزم برای احی

ض و سازمان خصوصی سازی را در این کار مقصر اعالم کردە بودند. بە نظر می رسد کە سازمان اعترا

حت خصوصی سازی با ندادن دستمزد اسفند کارگران خواستە است در شب عید کارگران را در مضیقە مالی و ت

 ند. کخانە وادار فشار قرار دهد تا بتواند آنها را بە دست کشیدن از مخالفت شان با واگذاری این دو کار

 اعتراض و مخالفت کارگران کنتورسازی ایران بە بستە شدن کارخانە

کارگران کارخانە کنتورسازی قزوین در این هفتە در مخالفت بە تصمیم کارفرما برای بستن کارخانە اعتراض 

ە را تعطیل کند کارگران نمودند. گفتنی است کە کارفرما قبل از این نیز قصد داشت بە بهانە اینکە می خواهد کارخان

را اخراج نماید کە بە دلیل مخالفت کارگران موفق بە این کار نشدە بود. اکنون او بە بهانە کرونا می خواهد این کار 
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را انجام دهد. او بە کارگران وعدە دادە است کە آنها تحت پوش بیمە بیکاری قرار خواهند گرفت. یکی از کارگران 

با پیشنهاد کارفرما، بە )ایلنا( گفت:" اکثر کارگران شاغل در این واحد تولیدی کە حدود  در بارە علت مخالفت شان

آور قرار سال سابقە کار دارند، اکنون در شرف بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان 20

 یکاری هستند". دارند و بە همین دلیل نگران مخدوش شدن سوابق بازنشستگی خود پس از معرفی بە بیمە ب

 پرداخت نشدن عیدی کارگران بە نهانە کرونا

گزارش ها حاکی از پرداخت نشدن عیدی کارگران در صدها واحد تولیدی و خدماتی خصوصی است. بهانە 

ایان پان در کارفرمایان برای ندادن عیدی کروناست. این بهانە در حالی آوردە می شود کە عیدی حق قانونی کارگر

 یوع آنز دیون کارفرمایان در طول سال است و ربطی بە کرونا کە در هفتە های پایان سال خبر شسال است و ج

و نە  ی کننداعالم شدە ندارد. در این میان نە مقامات دولتی و قضایی حمایتی از کارگران برای احقاق حق شان م

ی ت موثرهای کارگری دولتی حمای شرایط ایجاد شدە در اثر ویروس اجازە تجمع و اعتصاب را می دهد و نە تشکل

وانند در کە بت از آنها می کنند. تجربیات هفتە های اخیر یک بار دیگر فقدان تشکل های سندیکایی مستقل کارگری را

  داد. شرایط دشوار از حق و حقوق کارگران مراقبت و دفاع نماید و آنها را در این راە رهبری نماید نشان

 

 

 

 

 ُ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 

 

 نید!بیکاران و شاغلین متحد شوید تا از فقر و گرسنگی نجات پیدا ک

 

mailto:sabosob@gmail.com
https://bepish.org/taxonomy/term/457

