
سقازی، رر  های تولیدی از طریق  صوقو قی فقیه ضمن تاراج منابع ملی، مؤسسات و مجتمع رژیم والیت
اسقت   های اصیر با تحمیل پیمانکاران به نیروی کار رر در ایجار شکاف و نفاق بین زحمتکشان بقور   رهه

کارگیری وابسقتقنقان  کشی حداکثری از کارگران است  به سازی نیروی کار و بهر  محتوای این سیاست، ارزان
اول، گسترش این شبکقه راللقی زیقر اقنقوان   رژیم و مدیران ارشد نظام رر مقام رالالن و پیمانکاران رست

ها، برای تأمین نیروی کار، بنا بر گفته یکی از نمایندگان مجلس، بین مدیران  پیمانکاران رست روم، و جز این
رستنا  حاکمه و زحمتکشان فا له ایجار کرر  است  ولی ضمن ایجار فقا قلقه بقیقن مقدیقران نقظقام و 

کشی، به هقدف  های اصیر کنترل و رستیابی به منابع مالی کالن حا ل از این پویۀ بهر  زحمتکشان، رر سال
ا لی رهبری و مدیران ارشد نظام تبدیل شد  است  بر اساس گفته یک کارشناس تأمین اجتماای، اگقر رر 

نقفقر  ۴۳ازای هر  نفر یک رالل وجور رارر، "رر ایران به ۰۷۷۷تا  ۰۷۷ازای هر  کشورهای اروپایی و آمریکا به
کشی وحشیانه از نیروی کار،  با منابع مالی کالن و نفوذ گستر  رر نظام، ایقن  یک رالل راریم " االو  بر بهر 

اند  پیمانکاران و رالالن نیقروی کقار بقا اقققد  رالالن به بخش قدرتمندی از رستنا  حاکمه نیز تبدیل شد 
ای، طرحی، قراررار مدت معین و کار مقعقیقن، ققراررارهقای  ای، مشاور  قراررارهای حجمی، شرکتی، پروژ 

های مختلفی برای تحمیل شکقاف  ها، با نیروی کار، زحمتکشان را به الیه روز  رر بخش ررمان، و جز این۹۸
کنند  چندی پیش رئیس فراکسیون کارگقری مقجقلقس  کشی شدید از آنان تقسیم می و نفاق بین آنان و بهر 

سازی و مبارز   نوع قراررار رر کشور وجور رارر " االو  بر مخالفت قاطعانه با صوو ی ۰۰گفته بور: "بیش از 
های اصیقر، حق ف  برای رستیابی به رستمزر، ح  بیمه پرراصت نشد ، افزایش رستمزر و مستمری رر سال

 های ا لی زحمتکشان تبدیل شد  است   رالالن نیروی کار نیز به یکی از صواسته
با آزارسازی اقتوار و تحمیل رستمزرهای ناچیز و تورم افسار گسیخته، این مبارزات رر آغاز سال نقو نقیقز 

ما  سال جاری، روزنامه ااتمار "برصوررهای ناصوشقایقنقد رر  فروررین ۵۲شدت ارامه راشته است  مثاًل روز  به
ما [ و تأثربراننیزی که از سوی نیروهای انتظامی الیه حاضران رر تجمع  نفی بازنشقسقتقنقان  فروررین ۵۴

ها به وضعیت معیشتی زحقمقتقکقشقان رر تقهقران و  اوج" رسیدن ااتراض شرکت مخابرات رر تهران" را "به
ما  انوان کرر  تجمع کشاورزان ا فهان رر ااتراض نسبقت بقه تقأمقیقن  ها از هفته روم فروررین شهرستان
آبه، ااتراضات کارگران مجتمع کشت و  نعت لرستان، رانشجویان رانشقکقد  رنقدانقیقزشقکقی،  نشدن ح 

کارگران سیمان سیاهان و کارگران  نعت نفت رر ااتراض مشترک نسبت به وضعیت معیشتی و مطالقبقات 
های زنجان، صوزستان، یزر، همدان، گیالن، تهران، کرمانشا ، ا فهان، کقرمقان، القبقرز،  معوق رر استان

های ااتقراضقی  ها بورند  برگزاری تجمع های این ااتراض  ها ازجمله نمونه ارربیل، مرکزی و فارس رر صیابان
ها رر مقابل سازمان غق ا و رارو رر ااقتقراض بقه  ما  راروسازان رر برصی از استان فروررین ۵۰زمان با  هم

های ااتراضی سراسقری بقازنشقسقتقنقان  های تعیین شد  از سوی انجمن راروسازان؛ برگزاری تجمع حقوق
ما ؛ تجمع کارگران فوالر اهواز بقا  فروررین ۵۹و  ۵۰های  تأمین اجتماای رر تهران و چندین شهر رر یکشنبه

وسقیقلقه  اندازی کارزاری بقه ما ؛ را  فروررین ۵۰فراصوان قبلی و برصورر قهری نیروهای انتظامی با کارگران رر 
هقای  بازنشستنان لشکری و کشوری صطاب به رئیسی و با صواسته "ا الح نحو  پرراصت هقدایقا و کقمقک

گسترش زحمتکشان رر ما  نخست سال جقدیقد  های سراسری و رو به های رینری از ااتراض رفاهی"، نمونه
مقا ، کقارگقران فقراصقوان  فرورریقن ۵۰رغم یورش نیروهای انتظامی به کارگران فوالر اهواز رر  بور  است  به

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

ررحالی که مطاب  برآوررهای انتشار یافته 
سوم صط فقر است و  اکثر  رستمزرها یک

زحمتکشان با تورم لنام گسیختٔه موجور قدرت 
تأمین نیازهای حیاتی و ابتدایی صور را ندارند،  

تومانی و  ۳۵۷۷رژیم والیی ح ف ارز ترجیحی 
آزارسازی اقتواری را هدف صور قرار رار  

است  با این سیاست قیمت نان، ارزاق امومی  
  و کرایٔه وسایل نقلیه امومی افزایش پیدا کرر 
است  حداقل رر رو مورر بهارری جهرمی، 

 ۰۸و  ۰۰سخننوی رولت، رر روزهای 
ما  گفته است: "ارز ترجیحی ح ف  فروررین

ها  نشد  و رر حال تخویص است و تولیدکنند 
و مراکز رریافت ارز مشکلی نخواهند راشت " 

ما ، روزنامٔه  فروررین ۵۳رر ورتی که روز 
همدلی رر این مورر نوشت: "این روزها برای 

شد  است که این ارز رر سال   همنان روشن
شد  و این موضوع سال گ شته رر  جدید ح ف 

 حن النی مجلس هم رسمًا ااالم شد " روز 
ما  موطفی شریف، استار اقتوار  فروررین ۵۵

رانشنا  االمه طباطبایی، ضمن اشار  به 
های اصیر استاندار زنجان رر مورر   حبت

"اجرای آزمایشی طرح آزارسازی قیمت نان و 
پرراصت یارانه صرید نان رر شهرهای این 

استان"،  گفت: 

 ۱۰۴۱فروردین  ۲۲، ۸۵شمارۀ 

پیش به سوی سازمان دهی مبارزۀ سراسری کارگران و زحمتکشان 
 بر ضد ظلم، بی عدالتی و سرکوب حقوق صنفی!

دولت ابراهیم رئیسی، 
حذف ارز ترجیحی، 

ها، و سفرٔه  آزادسازی قیمت
 خالی زحمتکشان

 وژیه انمۀ  اول ماه مه، روز جهانی کارگر
 چکیده پیکار کارگران و زحمتکشان در سالی که گذشت!

 ۷ادامه  در صفحه   ۲ادامه  در صفحه 



۱۰۴۱فروردین  ۲۲دوشنبه    ۲   ۸۵شمارۀ  

مقا   فقرورریقن ۵۹های صور رر تجمع  رینری رر پنج بند برای پینیری صواسته
 رارند 

 
های تولیدی بررای ذر    مبارزٔه کارگران صنایع نفت،  و بنگاه

 دالالن نیروی کار 

 
های اصیر ح ف پیمانکاران از روابط کار به  طور که اشار  شد، رر سال همان

های ا لی زحمتکشقان تقبقدیقل شقد  اسقت  رر واققع رر  یکی از صواسته
هقای تقولقیقدی رر  های گسترر  کارگران  نایع نفت و رینر بقنقنقا  ااتراض
، ح ف رالالن نیروی کار بقه صقواسقت ا قلقی ۰۳۷۷و  ۰۴۸۸های  تابستان
رغم تالش نماینقدگقان مقجقلقس  ها تبدیل شد  بور  به ها و ااتواب ااتراض

هقای بقعقد از ااقتقراضقات  ها رر ما  برای فریب زحمتکشان و مهار ااتراض
، رژیم را مجبور به ۰۳۷۷، تشدید مبارز  زحمتکشان رر تابستان ۰۴۸۸تابستان 

ا طالح ح ف پیمانقکقاران رر ققالقب "سقامقانقدهقی  ای برای به تهیه الیحه
ها وادۀ توویب  کرر  بعد از ما  ۰۳۷۷استخدام کارکنان رولت" رر شهریورما  

ما  رر مجلس بررسقی و  این الیحه، قرار بور این الیحه رر هفته سوم فروررین
توویب شور  الیحه ساماندهی توسط نمایندگان مجلس تهقیقه شقد  بقور و 
نمایندگان امضای صور را رر سه گرو  مختلف برای توویب الیحقه گق اشقتقه 

نفر از نمایندگان هدف توویب الیحه را  ۰۹۷ترین گرو  بیش از  بورند  رر بزرگ
کند رئیسی منفور و  راشتند  اما مطاب  معمول رر رژیم والیی، رژیم تالش می

انوان مقانقع ا قلقی  صووص سازمان امور استخدامی کشور را به رولت او، به
ا طالح "ادالت رر  توویب این الیحه نشان رهد  سازمان امور استخدامی به

انوان جاینزین ح ف پیمانکاران پیشنهار کرر  اسقت  بقعقد از  پرراصت" را به
 ۵۳ریدار نمایندگان مجلس با ااضقای سقازمقان امقور اسقتقخقدامقی، روز 

اقنقوان  الله سیاهکلی "بار مالی طرح" را بقه ما ، نمایند  مجلس لطف فروررین
الت ا لی مخالفت سازمان امور استخدامی ااالم کرر  رر  ورتقی کقه روز 

، سنندونی، نمایند  مجلسی که یکی از سه گرو  امضا را ۰۳۷۷اسفندما   ۵۳
جمع کرر  بور، رر پاسخ به سؤال صبرننار ایلنا کقه پقرسقیقد: "یقعقنقی هقمقه 

هقا،  شوند؟"، گفت: "بله   "بر اسقاس اطقالاقات و رار  پیمانکاران ح ف می
رر قد  ۳۷تا  ۴۷ها و فعالیت را حداقل  های پروژ  پیمانکاران، اول کار هزینه

زنند " رژیم  زنند    سورهای هننفت به جیب می می ٬برآورر واقعی قیمت٬بیش از  ادامۀ  چکیده پیکار کارگران و زحمتکشان در  ...
نامه اصیر برای تعیقیقن  والیی هدف ح ف پیمانکاران را ندارر؛ رر مورر ابالغ شیو 

ما  ایلنا نوشت: "اقالو  بقر حق ف  فروررین ۵۹العار ، روز  حقوق و پرراصت فوق
العقار  مقخقوقوص  العار  تخووی شغلی کارکنان مدت موقت نفت، فوق فوق

 رر د کاهش یافته است "  ۵۷آنان هم به 
برای ح ف همقۀ  ۰۳۷۷ضمن رارن واد  به توویب الیحه که رر شهریورما  

کارگزاران رژیم اقمقاًل بقه تقحقمقیقل  ۰۳۷۷پیمانکاران تهیه شد  بور، از آذرما  
هقا و غقیقر  کقه  های تولیدی، شهقرراری پیمانکاران به کارگران باقیماند  بننا 

انقد   کار بورند، آغقاز کقرر   ورت رائمی و مستمر مشغول به ها به کارگران رر آن
کارگر فضای سبز شرکت نفت آغاجاری بقا ققراررار رائقمقی رر  ۳۴بیکار کررن 

و  به کار گرفقتقن  ۰۳۷۷مخالفت کارگران با امضای قراررار با پیمانکار رر آذرما  
؛ تحمیل پیمانکار و ۰۳۷۷ما   فروررین ۵۵آنها "به  ورت روزمزری و موقتی" رر 

 ۰۲قراررار موقت به کارگران فضای سبز منطقه یقک شقهقرراری زنقجقان رر 
نفر از کارکنان اراری شاغقل  ۰۷۷ما ؛ و تبدیل وضعیت قراررار مستقیم  فروررین

ا طالح رارنامه جدید ریوان ادالقت اراری بقه  رر شهرراری رشت بر اساس به
هزار تومان"  ۹۷۷ما  و کاهش "رو تا سه میلیون و  فروررین ۰۰قراررار شرکتی رر 

های جدید رژیم بور  اسقت  رر نقمقونقه  هایی از این یورش شان، نمونه از حقوق
مقا  روزنقامقه هقمقدلقی، بقه رنقبقال  فقرورریقن ۵۳رینری، بر اساس گزارش 

های گسترر  کارگران شرکت فجر  فای لرستان رر مخالفت با صواسته  ااتراض
مسئوالن شرکت مبنی بر "ارامه فعالیت کارگران منوط بقه انقعقققار ققراررار بقا 

کارگر رر  ۵۴نفر از کارگران از کار بیکار شدند  توویر حضور این  ۵۴پیمانکاری"، 
ها تهدید شقد   های اجتماای منتشر شد  بور؛ و آن تجمعات ااتراضی رر شبکه

ساات، قراررار با پیمانکار را امضا نکنند "امکقان حضقور  ۵۹بورند که اگر ظرف 
 رر شرکت را نخواهند راشت "  

 
مبارزٔه آموزگاران برای آموزش رایگان و ذقوق باالی خر  قرقرر 

 برای تمام معلمان و بازنشستگان 
 

یافته، منسقجقم و  ای سازمان رر سالی که گ شت، آموزگاران کشورمان مبارز 
مقا   فقرورریقن ۵۳اند  بر اساس فراصقوان  پیش برر  را رر سراسر کشور به  رلیرانه
 ۳ادامه  در صفحه هقای  قنقفقی  شورای هماهننی تشقکقل ۰۳۷۰



۱۰۴۱فروردین  ۲۲دوشنبه    ۳   ۸۵شمارۀ  

ابارت رینر، اگر چیاول با  رویه" صواند  به های بی سازی قبل را هنوز "صوو ی
راشت  به رو نمقونقه از پقیقامقد ویقرانقنقر  گرفت، اشکالی نمی رویه انجام می

مقا   فرورریقن ۵۰کنیم  روز  رویه" اشار  می های بی سازی ا طالح "صوو ی به
، ضمن برگزاری یک تجمع ااتراضی رر مقابقل سقاصقتقمقان ریقاسقت ۰۳۷۰

ترین صواسته صقور را "تقعقیقیقن  جمهوری، کارگران بیکار شد  کیان تایر مهم
تکلیف مالکیت کارصانه" انوان کررند و صواستار "بازگرراندن مالکیت کارصانقه" 
به رولت شدند  مطاب  گفته کارگران، پیش از این یک ما  کارصانه تعطیل بور، 

انقد   ای کارصانه را تعطیل ااالم کقرر  ما ، با نوب اطالایه فروررین ۵۷و روز 
به یک فرر واگ ار شد  بور؛ که بر  ۹۵کیان تایر بیش از هزار کارگر رارر و سال 
هایی را که گرفته بور، "هزینه کارصانه"  اساس گفته کارگران معترض، حتی وام

ما  را "رر ابهام" انوان کررند  رر تو یقف  نکرر  کارگران پرراصت مزر فروررین
اسقفقنقدمقا   ۳سقازی، روز  بافی ایران" بعد از صوو ی ااقبت "کارصانه گونی

بقافقی  ترین کارصانه گقونقی ، یک کارگر قبلی این کارصانه گفت: "از بزرگ۰۳۷۷
کار اولقیقن  های صالی باقی ماند  است    کارصانه کنف ایران تنها زمین و سوله

کارگر، تأثیر بسزایی رر رون  اقتوقار  ۸۷۷بافی رر ایران بور که با  کارصانه گونی
 ورت اقساط  کشور راشت " او افزور که کارصانه "را به قیمت بسیار ناچیز    به

 قورت  به فرری واگ ار کررند که توان مالی پرراصت پول کارصقانقه حقتقی بقه
ها حقوق رریافت نکرر  بورند و از سر  اقساطی را نداشت   کارگران کارصانه ما 

ناچاری رائم مقابل استانداری، ارار  کل  قنقایقع، ارار  کقل کقار و ریقنقر 
کررند    تمام کارگران را اصراج و کقارصقانقه را  های مربوطه تجمع می رستنا 

 مدیریت، رانت و زروبند شد "  کار قربانی سوء تعطیل کررند   کنف
 

ای رفع موانع تولید، رون  تولیقد و ایقجقار  فقیه صامنه های اصیر ولی رر سال
، ۰۳۷۷مقا   بهقمقن ۵۰گ اری کرر  است  روز  انوان نام سال نام اشتغال را به

ها صبری را تیتقر کقررنقد، بقا اقنقوان  ایلنا نوشت: "بیست و یکم آذرما  رسانه
  این صبر برای واررکقنقنقدگقان و ٬شور واررات ماشین آالت معدنی تسریع می٬

برند و رر رایر  لغت  قنقعقتقکقاران  رالالن که سورهای نجومی و هننفت می
زنند، نوید روزهقای  یا زیار  بر فاکتور رنداننیر به جیب می ٬اورین ویس٬کشور، 

آالت رسقت روم و  آالت وارراتی را "ماشیقن بهتر است " گزارش فوق ماشین
رهد رر همیقن  مستعمل" انوان کرر و افزور: "اسنار و مدارک معتبر نشان می

هایی که هیکو رچار مشکالت سهامداری و     بور  است، هیچ حمایقتقی  سال
از طرف مسئوالن امر رر صووص تولیدات این شرکت نشد  است " رر حقیقن 

اول توسط کارگران هیکو و "تسریع" واررات  آالت رست مقاومت با تولید ماشین
، رئیقسقی اقنقوان کقرر: ۰۳۷۰ما   فروررین ۵۳روم"، روز  آالت "رست ماشین

"تحت هیچ شرایطی کاالیی که مشابه راصلی رارر" وارر نشور، و "حقتقی یقک 
ساات تعلل رر اجرای این رستور را غقیقرققابقل 

براننیز صقور رر  پ یرش صواند " با مبارزٔ  تحسین

ما ، رر سقالقی کقه  سراسری رر اول ارریبهشت  فرهننیان ایران برای تجمع
رهی و رهقبقری کقرر  بقور  رر  گ شت شورا یازر  تجمع سراسری را سازمان

کنقد  ما ، ضمن تأکید بر آموزش راینان، شورا انوان می فروررین ۵۳فراصوان 
یک از مطالبات سال گ شته فرهننیان تحق  نیافته" است؛ صواسته  که "هیچ

بندی را سقالصقی  سازی حقوق بازنشستنان اجرا نشد و رتبه اساسی همسان
انقد؛ و شقورا  ها معلم احضار و رارگاهی" شقد  ، "ر ۰۳۷۷کررند  از اسفندما  

راند وقاطعانه صقواسقتقار  معلمان زندانی را "نمار و سمبل جنبش معلمان" می
آزاری معلمان زندانی و توقف احضار فعاالن  نفقی و لقغقو احقکقام زنقدان 
معلمان است  نهارهای حاکمیتی و امنیتی از برگزاری مجمع امومقی بقرای 

های  نفی فرهننقیقان ایقران  بازسازی تشکیالتی شورای هماهننی تشکل
تقوانقد  کند:"هیچ فرری از حاکقمقان نقمقی اند؛ و شورا تأکید می ممانعت کرر 

صبر است و ما رر سال گ شته با تمقام  ی معلمان بی مدای شور که از صواسته
مقا ، شقورای  فقرورریقن ۵۳مسئوالن اتمام حجت نمقوریقم " رر فقراصقوان 

های اجرای کامل قانون مدیریت صدمقات کشقوری،  هماهننی روی صواسته
سازی واقعی، و افزایش حقوق هر معلم بازنشستقه  بندی و همسان اامال رتبه
ویژ  معلمان تاز  استخدام و معلمان غیررسمی به باالی صط فقر،  و شاغل، به

القتقدریقس،  و معوقات حق  ۰۳۷۷پرراصت پاراش پایان صدمت بازنشستنان 
استخدام رسمی معلمان استخدام موقت، و آموزش راینقان و بقا کقیقفقیقت 

است  شورای هماهننی مخقالقفقت   صووص رر مناط  محروم تأکید کرر  به
صور را با "هرگونه تغییر مالکیت  ندوق ذصیر  فرهننیان" ااقالم نقمقور  و 
تمام رارایی و امالک وزارت آموزش و پرورش را جزئی از امقالک اقمقومقی 

کند که "وزارتخانه ح  ندارر تحت اقنقاویقنقی مقانقنقد  راند  شورا تأکید می می
ررازی  واگ اری به بخش صوو ی به آنان رسقت

 ورت رانتی رر اصتیار مافیا قرار رهقد "  نمور  و به
ترین اامل موفقیت معلمان را "راشقتقن  شورا مهم

 کند  های مستقل از حاکمیت" انوان می تشکل
حرکت ااتراضی معلمان و فرهننیان بازنشستقه 

رر تهران و شهرهقای ۰۳۷۰رر روز اول ارریبهشت 
سراسر ایران برگزار شد  پلیس و نیروهای امنیقتقی 

مقعقلقم را  ۰۷به معلمان حمله کرر  و بقیقش از 
بازراشت کررند  رر روزهای ققبقل بقرگقزاری ایقن 
حرکت تعداری از کنشنران معلم و از جمله رسقول 
بداقی رر رارگا  های رژیم بقه زنقدان مقحقکقوم 

 شدند  
 

سازی و شرایر   پیامد ویرانگر خصوصی
تپه و شررکرت  کنونی مجتمع نیشکر هفت

 هپکو اراک
 

بعد از سه رهه غارت مقنقابقع مقلقی رر ققالقب 
ما  سال جقاری،  فروررین ۵۰سازی، روز  صوو ی

های سه رهه  سازی الیرضا محجوب، ربیرکل ضدکارگر صانه کارگر صوو ی

 ادامۀ  چکیده پیکار کارگران و زحمتکشان در  ...

 ۰ادامه  در صفحه 
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به رنبال ااتراض رو روز  کارگران "مجتمع مس شهید باهقنقر کقرمقان" بقا 
 ۵۷بندی مشقاغقل"، بقعقد از واقد   صواسته "بازننری رر اجرای طرح طبقه

کارگر مقعقتقرض بقه  ۵۷۷اسفندما  حدور هزار و  ۵۰اسفندما  مسئولین، روز 
تجمع ااتراضی صور صاتمه رارند  بقر اسقاس ققانقون کقار، اجقرای طقرح 

نفر برای همه کقارگقران القزامقی  ۲۷های باالی  بندی مشاغل رر کارگا  طبقه
سقال پقیقش"  ۵۰است؛ ررحالی که بنا به گفته کارگران، این قانون از "حدور 

 رفًا برای "بخشی از کارگران" مس کرمان اجرا شد  بقور   مقجقتقمقع مقس 
کند و رارای یک رر قد  سوننون ورزقان بیست رر د مس کشور را تامین می

ذصیر  مس جهان است  سومین رور ااتواب رو هزار نفری کارگران مجتمقع 
مس سوننون رر شرایطی آغاز شد که سه ما  بعد از توویب ا الح حققوق و 

های پیمانکاری هیچ اقدامی رر آن  مزایای کارگران شرکت ملی مس، شرکت
مورر انجام ندار  بورند و قراررار کاری به پرسنل ارائه نکرر  بورند  رر هفتمین 

، این کارگقران صقواسقتقار اقققد ۰۳۷۷آذرما   ۰۳روز تجمع ااتراضی صور رر 
بندی مشقاغقل  سازی رستمزر و مزایا، و اجرای طرح طبقه قراررارها، همسان

پقیقمقایقی  االنبیا از کنار را  شدند  با ابور با سرات باالی کامیون قرارگا  صاتم
آذرما ، مدیریت معدن سننون هدف شکسقتقن  ۰۴کارگران رر 

 ااتواب کارگران را راشت 
ررحالی که معدن طالی زرشوران رر نزریکی مقعقدن "طقالی 

ایلنا از تمدیقد   ۰۳۷۷رر " کارگر فولی ندارر، روز اول آذرما   آق
نفر از کارگران پیمانکاری معدن صبقر  ۰۷۷نشدن قراررار حدور 

 ۵۰۷رار؛ و قرار بور بعد از یک ما ، تعدار کارگران اصراجقی تقا 
برراری از معارن طقالی  نفر افزایش یابد  کارگران گفتند: "بهر 

شور بقااقآ آلقورگقی  رر  که به  ورت صوو ی انجام می آق
هقای  ها، آب و هوا، الفزارها و زمین ها، چشمه ها، چا  رورصانه

زراای منطقه و حتی سبب تلف شدن مکرر احشام شقد     رر 
 فوول بیکاری حتی امکان کشاورزی و رامداری نداریم "

رلیل نیاز معدن چاررملو استقان یقزر بقه رانقنقدگقان واحقد  به
نفر از این کارگقران بقه  قورت مسقتقققیقم و  ۳۳ترانسیورت، 

واسطه و بدون انعقار قراررار موقت، توسط شرکت معدنی و  بی
کار گرفته شدند  این کارگران با استقفقار  از   نعتی چاررملو به

" قانون کار و شقکقایقت بقه ارار  کقار، آرای ۰مار   ۵"تبور  
های بدوی و تجدید نظر را به نفع صور رریافت کررند و توانستند ققراررار  هیأت

، این کارگران از محل کار رر ۰۳۷۷شهریورما   ۴۰صور را رائمی کنند  اما روز 
رنبال شکایت کارفرما به ریوان ادالت اراری و حمقایقت  معدن اصراج شدند  به
، کارگران مققابقل سقاصقتقمقان ققو   ۰۳۷۷ما  بهمن ۰۸ریوان از کارفرما، روز 

قضائیه رر تهران تجمع ااتراضی بر گزار کررند و صواهان تعلی  رأی ریقوان، 
ما  گ شقتقه صقور"  ۰۷ح ف شرکت پیمانکاری، و رریافت "رستمزر و مزایای 

 شدند 
 

آهن در اعتراض به وضعیت شغلی و ذقوقی  مبارزٔه کارگران راه
 خود
 
آهن و با میاننین سابقه کقار  رغم طبیعت مستمر و رائمی کار کارگران را  به

سال، حدور هفت هزار کارگر صطوط ابنیه فنی با قراررارهای یقک  ۰۳بیش از 
تقریقن  اند  ح ف پیمانکاران مقهقم کار آهن مشغول به ماهه الی سه ماهه رر را 

های ااتراضی رر مناط  مختلف کشقور بقور   صواسته این کارگران رر تجمع
امضای چهقار  به ۰۳۷۷، رر بیانیه مشترکی که اواصر مهرما    است  برای نمونه

آهن رر نواحی "آذربایجان، تهران، زاگرس و لرستان" رسید   کارگری را   تشکل
آهقن  بور، کارگران ننهداری صطوط ریلی صطاب به وزیر را  و مدیقراقامقل را 

صواستار تبدیل وضعیت شغلی صور، اجرای قانون رر رابطه بقا نقظقام مقزری 
بندی مشاغل و ارتقای سطح امنیت، ایمنی و رفا  کلیقه کقارگقران امقور  طبقه

آهن شدند  گرچه این کارگران مأموریت و کار یکسان رارند، اما رر  ننهداری را 
اندازی کارزاری،  کنند  با را  برابری رریافت می ۵ها را با اصتالف  مواقعی حقوق

ها و  آهن صواستار "اجرای ادالت رر پرراصت کارکنان شرکت را   ما  آبان ۰۸روز 
ها" و افزایش حقوق صور شدند  رر ااتراض بقه رو مقا   سازی حقوق همسان

ای، نقداشقتقن  مطالبات مزری، معوقات بیقمقه

اند ارامه تولقیقد رر مقزارع  تیه رر واقع توانسته های اصیر، کارگران هفت سال
چنان مقنقتقظقر  صیز را به رژیم والیی تحمیل کنند  با ااالم اینکه "هم حا ل

 ۰۲های" صور هستند، روز  های مسئوالن و تحق  صواسته املی شدن واد 
تیه ننرانی صور از "نامشخص بورن وضعیقت  ، کارگران هفت۰۳۷۷اسفندما  

ها" رار  شقد   قراررار کارگران فولی" که واد  "تبدیل وضعیت شغلی به آن
بقنقدی  بور ااالم کررند  این کارگران "اجرای کامل طرح تجمقیقع و طقبقققه

سازی رستمزرها و ایجار قوانین یکسان رر پرراصت حققوق  مشاغل، همسان
و اقد قراررارها، بازگشت به کار نمایندگان تعدیلی و پرراصت روبقار  بقرصقی 

انوان بخش رینری از مطالبقات صقور اقنقوان  مزایای قانونی و ارفی" را به
 کررند 

    
مبارزٔه کارگران معادن برای ذ   دالالن نیروی کرار و بررای 

 دستیابی به معوقات مزدی و دستمزدی شایسته

 
رر سراسر کشور مبارز  قابل تحسیقنقی   رر سالی که گ شت کارگران معارن

ای، برای بهبور شرایط ایمنی معارن،  برای رستیابی به معوقات مزری و بیمه
های  اند  مانند رینر ار ه پیش برر  صووص ح ف رالالن نیروی کار به و به

کشقی تقوسقط  تولیدی و صدماتی، کارگزاران رژیم سرسختانه از ارامقه بقهقر 
اند   رفقًا بقه  رر معارن حمایت کرر  رالالن نیروی کار و فعالیت پیمانکاران 

هقای  رنبقال ااقتقراض کنیم  به چند نمونه از مبارز  کارگران معارن اشار  می
گسترر  کارگران زغال سنگ البرز شرقی با صواسته ح ف پیمانکاران و رسمی 

شان، با اشارۀ ک ب به "تغییر" قانون کار و ااالم ایقنقکقه  شدن وضعیت شغلی
 ۰۳۷۷اسقفقنقدمقا   ۵۵"تغییر پیمانکار نیاز به ساز و کارهای صور رارر"، روز 

مدیراامل شرکت براتی، وادۀ بهبور وضعیت معیشتی کارگران را رار  بقراتقی 
" روز  معارن، ۰۷ها و تعطیل " همچنین با تأکید بر طوالنی شدن این ااتراض

توانند شرایط پیمانکاری را تغییر رهقنقد،  افزور: "این افرار وقتی ریدند که نمی
ااالم کررند که باید رسمی شویم که این موضوع تابع قوانین صقاص اسقت " 
براتی با اشار  به طرح موضوع رر مجلس، یعنی "طرح ساماندهی اسقتقخقدام 

را رار   ۰۳۷۰مقا   کارکنان رولت"، وادۀ توویب این طرح رر ارریبقهقشقت
هزار کارگر قراررار مستقیم شرکت زغقال  ۴رنبال ااتراض چند روز  حدور  به

 ۰۰بقنقدی مشقاغقل"، روز  سنگ کرمان با صواسته "بازننری رر طرح طبققه
ای بین نمایقنقدگقان  جلسه ، کارگران معارن از امضای  ورت۰۳۷۷اسفندما  

مقا    صور با مدیران شرکت صبر رارند  مطاب  این  ورتجلسه، از اول فرورریقن
هزار تومان روی احکام حقوقی کارگران اامال صواهد  ۴۷، روزانه مبلغ ۰۳۷۰

روز  کارگران معارن زغال سنگ طرز  رامغان بقا صقواسقتقه  ۸شد  رر مبارز  
بندی مشاغل و  ح ف پیمانکاران و انعقار قراررار مستقیم، اجرای طرح طبقه

های بعضی از  صانوار  ۰۳۷۷اسفندما   ۰بهبور وضعیت ایمنی رر معارن، روز 
 کارگران نیز به مبارز  پیوستند   

 ادامۀ  چکیده پیکار کارگران و زحمتکشان در  ...

 ۸ادامه  در صفحه 
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بهانٔه بار مالی و ااتبار رر بروکراسی اراری بین کقارشقنقاسقان  اند که به بور 
رغم کقارگقر رایقم  وزارت نیرو و سازمان امور استخدامی گیر کرر  است  به

 –  ۳هزار صانوار " اپراتورها رر سال قبل، بند  ۰۴شان، مشکل حدور " بورن
بور که افزایش رستمزر این کقارگقران را  ۰۳۷۰الیحه بورجه  ۰۵تبور   ۰

رر د رر نظر گرفته بور  مطاب  گفته این کارگران، اپقراتقورهقای  ۰۷ رفًا 

انقد و رر  های فشار قوی "از تمام مزایای مزری کارمنقدان مقحقروم پست
آیند " کارمنقدان رولقت بقا  حساب می ساصتار رولت، شهروند ررجه روم به

گقیقرنقد   تخوص و تحویالت یکسان، "چند برابر" این کارگران حقوق می
های مختلف بقه  این اپراتورها بارها از استان ۰۳۷۷های پایانی سال  رر ما 

تهران آمد  و رر مقابل مجلس، ساصتمان شورای ننقهقبقان، و صقیقابقان 
تبوقر   ۰  –  ۳های ااتراضی برگزار کررند و صواهان ح ف بند  پاستور تجمع

ما ، این بقنقد از الیقحقه  الیحه بورجه شدند  ررنهایت رر اول فروررین ۰۵
رر قدی حقققوق   ۲۰٫۳بورجه ح ف شد و اپراتورها توانستند افقزایقش 

 کارگری مووب شورای االی کار را رریافت کنند 
 

مبارزٔه کارگران مخابرات علیه تبعیض نهادینه شده و بررای 
 مزد یکسان برای کار یکسان 

 
های اصیر کارگران مخابرات بقا  سازی مخابرات، رر سال بعد از صوو ی

های ااتراضقی زیقار  های مختلف و برگزاری تجمع سفر به تهران از استان
پقیقش  بقرانقنقیقز را بقه ای تحسیقن مقابل مجلس و وزارت مخابرات مبارز 

نفر از کارگران شرکقتقی  ۳۵های اصیر حدور  انوان نمونه، رر ما  اند  به برر 
مخابرات ا فهان رر ااتراض به معقوققات مقزری، اجقرا نشقدن طقرح 

التفاوت" ناشی از اجقرا نشقدن طقرح  بندی مشاغل، و رریافت "مابه طبقه
بندی مشاغل از شرکت پیمانکاری شسکام که بقه صقور مقخقابقرات  طبقه

متعل  است، به ارار  کار شکایت کررند  رر پی شکایت کقارگقران، رر اول 
ما  شرکت مخابرات االو  بر اصراج رو نفر از کارگران "اقدام به حق ف  ری

ها و نهایتًا ممانعت از حضورشان رر محل کار شد  و شقرط  اثر اننشت آن
بازگشت به کار را انوراف از شکایت انوان کرر " بور  شقرکقت مقخقابقرات 

ای  شان انتظار راشت این کارگران "مقطقالقبقه االو  بر پس گرفتن شکایت
 ۵۷نداشته" باشند  بعضی از این کقارگقران "

بندی مشاغل و اجقرای  امنیت شغلی، و برای افزایش مزر و اجرای طرح طبقه
کقارگقران ابقنقیقه فقنقی  ۰۳۷۷سازی حقوق، رر مهرما   طرح تجمیع و یکسان

آذربایجان یک تجمع ااتراضی شش روز  راشتند  بعد از رریافقت یقک مقا  از 

روز  صور پقایقان رارنقد   مطالبات مزری صور، کارگران به تجمع ااتراضی شش
کارگران متروی تهران نیز تحت مسئولیت شرکت تراورس به  قورت ققرارراری 

ما ، و رر ااقتقراض  آبان ۵۰و  ۵۳، روزهای  انوان نمونه کار هستند  به مشغول به
روز بیمه، کارگران بخش  ۵۳۷به رریافت نکررن سه ما  رستمزر صور و نداشتن 

حراست مترو گلشهر هشتنرر رر محدور  محل کار تجمع ااقتقراضقی بقرگقزار 
آهن نباید بقدون پقرراصقت طقلقب  کررند  مطاب  قانون رژیم والیی، شرکت را 

کقاران"،  کارگران با پیمانکاری تسویه حساب کند  شرکت پیمانکاری "ریل  نعت
کقاری و  بدون پرراصت چهار سال مزایای مزری مانند "ح  سقنقوات، اضقافقه

آهقن جقنقوب  نفر از کارگران تحت مسئولیت صقور رر را  ۴۷۷ایدی" به حدور 
میلیون تومان" بدهی به کارگران، با شقرکقت  ۰۲تا  ۰۳شرق، با میاننین "حدور 

آهن تسویه حساب کرر  و از مجمواه صارج شد  بور  همین شرکت ققراررار  را 
جدیدی رر بخش ننهداری با "تراورس" منعقد کرر  بور، و یقکقی از چقنقدیقن 
شرکت پیمانکاری بور که بخشی از مطالبات کارگران را رر زمان فعقالقیقت صقور 

 ۵۳پرراصت نکرر  بور  با ااتراض به رریافت نکررن حقوق اسفندما  صور، روز 
آهن آذربایجان و یزر صواستقار اقققد ققراررار  ما  کارگران ابنیه فنی را  فروررین

 آهن شدند  مستقیم با را 
 

 مبارزٔه  کارگران برق برای دستیابی به امنیت شغلی و رقع تبعیض
 

های  های فشار قوی از استان رر حدور ر  سال اصیر بارها هزاران اپراتور پست
های ااتراضی رر مقققابقل مقجقلقس،  مختلف به تهران آمد  و با برگزاری تجمع

وزارت نیرو و وزارت کار، صواستار تبدیل وضعیت شغلی صور به کارگر رایم شدند  
های فشار قوی رر جلسات زیار  بعد از شرکت نمایندگان شورای اپراتورهای پست

با نمایندگان مجلس و مسئوالن حکومتی رر وزارت نیرو و وزارت کار، ررنقهقایقت 
رغم راشتن تخوص بقاال رر  این کارگران به کارگر رایم تبدیل وضعیت شدند  به

رشته برق و مدارک تحویالت رانشناهی، معارل "کارگران سیقکقل و ریقیقلقم 
بندی مشقاغقل"  رریافتی رارند"؛ و رر رو سال اصیر نیز پینیر "ا الح طرح طبقه

 ادامۀ  چکیده پیکار کارگران و زحمتکشان در  ...

 ۶ادامه  در صفحه 



۱۰۴۱فروردین  ۲۲دوشنبه    ۶   ۸۵شمارۀ  

با کارگران   کارگران شرکتی پیمانکاری  مخابرات شهری نیز وضعیتی مشابه
مخابرات روستایی رارند  کارگزاران رژیم برای ایجار شکاف و تفرقه رر بیقن 

مقیقلقیقون  ۵۷های  ای معدور از کارگران مثاًل حقوق کارگران  رفًا به اد 
 کنند  تومانی پرراصت می

 
مبارزٔه پرستاران برای دستیابی به امنیت شرغرلری و عرلریره 

 کشی و ذشیانه رژیم والیت ققیه از آنان بهره
 

رحمانه رژیم از نیروی کار پرستقاری، رر  پرستاران رر مقابله با استثمار بی
رغقم ابقالغ  اند  بقه پیش برر  براننیز را به ای تحسین سال گ شته نیز مبارز 

گق اری صقدمقات پقرسقتقاری و تقعقدیقل  ی اجرایی قانون تعرفه نامه "آیین
مررارما  سال گ شته پرستاران با ااقتقراض بقه  ۸های پرستاری" رر  کارانه

اسفندما  "کارزاری" برای  ۵۵شان رر روز  های صدمات قیمت نداشتن تعرفه
روز بعد از بقرپقایقی ایقن کقارزار  ۲  گ اری برگزار کررند  اجرای قانون تعرفه

ربیرکل صانه پرستار با اشار  به ارتباط مستقیم کمبور نقیقروی پقرسقتقار بقا 
گیری کرونا و وجور "یکوقدهقزار نقفقر  "افزایش مرگ و میر" رر شیوع همه

باصتن پرستاران گقفقت: "مقا از نقظقر تقعقدار  پرستار بیکار" رر مورر جان
ها رر جهان بوریم " باوجور کاهش تعدار  باصتنان پرستاری جزو اولین جان

رلیل بازنشستنی، مهاجرت، و ترک کار، ربیرکل صانه پقرسقتقار  پرستاران به
افزور: "تعداری از نیروها رفتند اما هیچ استخدامی نشقد " رر رابقطقه بقا 

، ربیقرکقل صقانقه ۰۴۹۳گ اری صدمات پرستاری مووب سال  قانون تعرفه
ساالر حاکم بر وزارت بهداشت هموار  مخالف  پرستار گفت: "جریان پزشک

ها تعقرفقه نقدارر  اجرای این قانون بور  است    تنها گروهی که صدمات آن
ا طالح انتقار از سقازمقان نقظقام  ظاهر با به پرستاران هستند " وزیر کار به

رر قدی" تقعقرفقه  ۰۷۷از افقزایقش " ۰۳۷۰ما   فروررین ۵۸پزشکی، رر 
صبر رار  با ااالم اینکه "پرسقتقاران روازر   ۹۳و  ۹۴های  پزشکان رر سال

مدل قراررار رارند"، ربیرکل صانه پرسقتقار رر مقورر "طقرح سقامقانقدهقی 
استخدام کارکنان رولت" گفت: "تا کنون هیچ اقدامی رر این زمینه  ورت 

 رر د از پرستاران ما قراررار موقت هستند "   ۳۲ننرفته است  حدور 
 ۹۲۷میلیون و  ۰وزیر کار ابدالملکی برای تحق  هدفش برای ایجار "

ا قطقالح  های اصیر و رر ققالقب بقه رر ما  ۰۳۷۰هزار شغل تا پایان سال 
هایی کرر  است  یکقی  نامه امضای تفاهم بوم ملی اشتغال" شروع به "زیست

براننیز که مخالقفقت شقدیقد پقرسقتقاران را  های جنجال نامه از این تفاهم
هقای  هزار مراقب رر ار ه ۰۷ای برای "تربیت  نامه رنبال راشت، تفاهم به

مختلف" با سازمان نظام پرستاری بور  پرستاران با تأکید بر "تعدیل گسترر  
روز "، گفتند: "چرا بهیاران صاننی که با رستمزرهقای پقایقیقن  ۹۸بهیاران 

شقونقد "  کنند، سر و سامان رار  نقمقی های صوو ی کار می برای شرکت
ربیرکل صانه پرستار رر ایقن مقورر گقفقت: 
"انوان تربیت مراقب کقه شقمقا انقتقخقاب 

های ااتراضی زیقار بقا  سال یا بیشتر سابقه کار رارند" و االو  بر برگزاری تجمع
ای رینر از مسقئقوالن اسقتقان  نمایند  ا فهان رر مجلس، فرمانداری، و اد 

بررنقد  سر می اند  این کارگران بدون حقوق رر شریط بسیار سختی به ریدار راشته
ما ، روابط امومی مخابرات ا فقهقان و شقسقکقام پقاسقخقی بقه  ری ۰۲و تا 

ما  سال جاری، ایقلقنقا از  فروررین ۰۰های صبرننار ایلنا ندار  بورند  روز  سئوال
بازگشت به کار کارگران اصراجی مخابرات صبر رار و نوشت: "قرار بقور بقعقد از 

جریان انقداصقتقن  ای برای به بازگشت به کار بین نیروها و شرکت شسکام جلسه
بندی مشاغل و پرراصت معوقات حا ل از اجرای ایقن طقرح  اجرای طرح طبقه

تشکیل شور، اما تا کنون این اتفاق نیفتار  است " رر این مورر کارگران گفتقنقد: 
بندی مشاغل بوریم    موضوای که از ابقتقدا  "از ابتدا ما پینیر اجرای طرح طبقه

 کنیم "  رنبال آن بوریم را همچنان با قاطعیت پینیری می به
، شش هقزار کقارگقزار ۰۴۹۸سازی شرکت مخابرات رر سال  بعد از صوو ی

کنند از صیلقی  رسانی می ترین روستاها صدمت مخابرات روستایی که رر رورافتار 
های قانون کار و حتی بیمه تکمیلی و سختی کار محروم هسقتقنقد  از  از حداقل

بندی مشاغل برای این کارگقران اجقرا نشقد   سازی طرح طبقه زمان صوو ی
بقاال  سال بقه ۵۷کاری  باال اکثرًا سابقه است  بیشتر این کارگران با مدرک رییلم به

های مختلف به تهران آمد  و  مقققابقل  های اصیر بارها از استان رارند؛ و رر سال
انقد؛ و  های ااتراضی برگقزار کقرر  مجلس و ساصتمان ریاست جمهوری تجمع

"بارها مسئولین و نمایندگان مجلس قول اجرا شدن مووبات قانونی مجقلقس و 
یقکقی از ایقن  ۰۳۷۷اسفندما   ۰۳اند  روز  ریوان ادالت اراری" را به آنان رار 

اش رر قیاس با  میلیون تومانی ۲سال سابقه کار از حقوق  ۵۷کارگران با بیش از 
میلیون تومانی یک کارمند مخابرات شهری گقفقت  ایقن کقارگقران  ۵۷حقوق 

صواهان "اجرای رقی  قانون" و ادالت مزری و یکسان شدن "حق  و حقققوق 
طور کقه رر  برابر با رینر پرسنل و کارکنان مخابرات شهری" هستند  البته همان

رهقد،  مثال باال رر مورر مبارز  کارگران مخابرات شهری ا فقهقان نشقان مقی
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ادالت اراری به رستمزر، معیشت، و امنیت شغلی طبقه کقارگقر یقورشقی 
برر  است  تالش رر تحمیقل اقیقدی کقارمقنقدی بقه کقارگقران   گسترر 

ها بور که با مبقارزٔ   ها که قراررار مستقیم رارند یکی از این یورش شهرراری
کارگران ریوان ادالت اراری مجبور به لغو رأی صور شد  با یورش جدید این 

ها از قراررار مستقیقم مقحقروم شقد  و  نهار ارتجاای، کارکنان شهرراری
میزان چشمنیری کاهش صواهد یقافقت  "تقفقاوت  حقوق و مزایای آنان به

تطبی " یکی از بندهای مهم رر احکام کارگزینی کارکنان رولتی است  بقر 
، بعد از تعطیالت نوروز، "تفاوت تطبی  و ۰۳۷۷اساس رأی سوم اسفندما  

ها با استنار" به این رأی از ققراررار  تبدیل وضعیت روبار  کارکنان شهرراری
مستقیم به قراررار شرکتی تبدیل صواهد شد  کقارگقران و زحقمقتقکقشقان 

مقبقارز  ارامقه  شان بقه ح  کشورمان با ازم راسخ برای تحق  مطالبات به
 رهند  ررسال جاری مبارزٔ  زحمتکشان همچنان ارامه رارر  می

اید، جزو کدام شاصه از گرو  پرستاری است؟    منر مشکالت پقرسقتقاران  کرر 
هقای  شرکتی برطرف شد  است؟! منر مشکالت استخدام رانشجویقان شقاصقه

شور    به نظقر  موجور پرستاری حل شد  است که حاال شاصه جدیدی تعریف می
رسد برای وزارت کار  رفًا ایجار شغل به کمی مقهقم بقاشقد " یقک اضقو  می

مدیرٔ  نظام پرستاری شیراز رر ااتراض به املکرر سازمان نظام پرستقاری  هیئت
اسفندما  استعفا رار  یقک  ۵۴رر مورر "وضعیت شغلی و معیشتی پرستاران" روز 

اضو شورای مرکزی صانه پرستار با انتقار شدید از کمبور نقیقروی پقرسقتقاری و 
های قبل بقرای رفقع  کارگیری رانشجویان پرستاری و تمدید طرح که رر رور  "به

ما ، گفت: "رر برصی مقراکقز  فروررین ۵۷کمبور نیرو بکار گرفته شد  است" روز 
رر د پرستاران رر حال آموزش زبان هسقتقنقد تقا  ۹۷ررمانی شاهد هستیم که 

ای که نیروی پقرسقتقاری  ترین مطالبه بتوانند برای مهاجرت اقدام کنند " او مهم
سقازی  العار  صاص و تبدیل وضعیت یعنی هقمقسقان رارر را "اجرای قانون فوق

 استخدام نیروها" انوان کرر  

 
ها برای ذ   دالالن نیروی کار و برای  مبارزٔه کارگران شهرداری

 دستیابی به دستمزد و ذق بیمه معوقه
هقا رسقتقمقزر  ها مبارز  برای رریقافقت مقا  تا کنون برای کارگران شهرراری

ها ح  بیمقه و اقیقدی  اند، ما  چهارم صط فقر که پرراصت نشد  سوم یا یک یک
شان بور  است  مثاًل چند  پرراصت نشد ، و ح ف رالالن نیروی کار مبارزٔ  امد 

ما  سال جاری کقارگقران شقهقرراری  فروررین ۰۳  این قرار است: نمونه از آن به
ما  رستقمقزر مقعقوققه و  ۰۴وبویراحمد صواستار  سخت رر استان کهنیلویه سی

هقای  کارگران و صانقوار  ۰۳۷۷اسفندما   ۴صور شدند   ۰۳۷۷ایدی پایان سال 
ایقدی،  ۰۳شهرراری ایرانشهر از پرراصت نشدن "بیش از چهار ما " رستمزر و "

 ۰۲۴های"شان صبر رارند  یقک هقزار و  کاری کاری و تعطیل سنوات و اضافه
پیمانکقار طقرف ققراررار بقا  ۵۰منطقه شهر تبریز تحت مسئولیت  ۰۷کارگر رر 

اقدالقتقی، یقک  شهرراری تبریز مشغول کارند  با ااالم اینکه "رفع تبعیض و بی
این کقارگقران "تقبقدیقل وضقعقیقت  ۰۳۷۷اسفندما   ۵۴صواسته قانونی است"، 

شان را از پیمانکاری به قراررار مستقیم" صواستار شدند و افقزورنقد:  قراررارهای
"چندین سال است پینیر تبدیل وضعیت شغلی صور از مسئوالن هسقتقیقم " بقا 

های گستررۀ کارگقران، رژیقم ضقدمقررمقی  جمهوری رئیسی و ااتراض ریاست
والیی یورش صور به طبقه کارگر را تشدید کرر  و استفار  بیشتر از نهار ارتجاای 
ریوان ادالت اراری و حتا بازراشت کارگران معترض را رر رستورکقار ققرار رار  

ابدالقلقه رر اهقواز رر  کارگران شهرراری ناحیٔه کوت ۰۳۷۷اسفندما   ۸است  
ااتراض به رریافت نکررن چندین ما  رستمزر و ح  بیمه همرا  بقا صقواسقت 

رنبال شکایت از کقارگقران  ح ف پیمانکار از "ر " روز ااتواب صور صبر رارند  به
کارگران از "بازراشت بقرصقی از  ۰۳۷۷اسفندما   ۵۳ابدالله روز  شهرراری کوت

همکاران صور" صبر رارند  کارگران نمایندگانی از سوی صقور بقرای پقیقنقیقری 
شان انتخاب کرر  بورند  مسئوالن با تماس با نمایندگقان کقارگقران از  مطالبات

آنان صواسته بورند به بازرسی بروند  کارگران انوان کررند: "از هفت نفری که از 
آنها شکایت شد، یک نفر به بازرسی مراجعه کرر و رر حقال حقاضقر بقازراشقت 

اند و چون کقارگقر  است    برای کارگر بازراشت شد  یک میلیارر تومان وثیقه زر 
نتوانست این وثیقه را پرراصت کند، به زندان رفت " رر سالی که گق شقت ریقوان 

 ادامۀ  چکیده پیکار کارگران و زحمتکشان در  ...

"اراااهای اصیر برصی مسئوالن حاکی از احتمال افزایش قیمت نان و 
آزارسازی آن است      نحو  کارشناسی و املکرر ما رر رابطه با نان و 
گندم شبیه ماجرای بنزین شد  است      مشخص نیست که پرراصت 

 را  افزایش قیمت نان را[ جبران کند " نام یارانه بتواند آن  مبلغ اندکی به
ای نیستند   ها نفر از زحمتکشان رر پوشش هیچ نوع بیمه میلیون

سال جاری از "ح ف ارز   ما  فروررین ۵۰رئیس انجمن راروسازان روز  نایب
گزارش  " صبر رار و بنا به۰۴۸۸ترجیحی برای برصی از راروها از سال  

ها تیتر کرر   ما  رسانه فروررین ۰۹ما  صبرگزاری ایلنا، روز  فروررین ۵۲
بورند: "منتظر گرانی رارو باشید"! رئیس کمیسیون اقتوار سالمت اتاق 

های آیند  چند  بازرگانی تهران ااالم کرر  است: "قیمت رارو طی هفته
ما  گفت:  فروررین ۰۳شور"، و رئیس سازمان غ ا و رارو نیز روز  برابر می

میزان  برابر و راروهای تولید راصل هم با توجه به ۳"راروهای وارراتی تا 
رر د افزایش قیمت راشتند " کارگری به  ۰۷۷تا  ۴۷ارز تأمین موار اولیه 

صاطر  ها به ما  گفت: "بسیاری از آنکولوژیست فروررین ۵۲ایلنا رر روز 
روند، بیماران  کمبور رارو زیر بار پ یرش بیمار جدید مبتال به سرطان نمی

ما  از  فروررین ۵۸کنند " ابدالملکی، وزیر کار، روز  را شیمی ررمانی نمی
هزار نفر  ۳۷۷رلیل رچار فقر شدن "بیش از  سازمان نظام پزشکی به

 ا طالح  انتقار کرر  های کمرشکن" ررمان به الت هزینه به
سال جاری   ما  فروررین ۵۹وحید شقاقی، کارشناس اقتواری، روز 

شکاف طبقاتی را یکی از حداقل پنج َاَبرچالش اقتوار ایران رر رهٔه 
جمعیت زیر صط فقر مطل   ۰۴۸۷رو صواند و گفت: "رر ابتدای رهه  پیش  

 ۵۲این رقم به باالی  ۰۳۷۷رر د بور  که    رر پایان سال  ۰۰کشور 
ایرانی یک نفر زیر صط فقر مطل  است "  ۳رر د رسید  است      از هر 

ظاهر رارن یارانه به زحمتکشان  رژیم با ح ف ارز ترجیحی هدفش به
هزار  ۵۴۷بار  گفت: "ماهیانه بیش از  جای است  وحید شقاقی رر این به

 ۰۷پررازیم که بیش از  های مختلف می میلیارر تومان یارانه رر حوز 
رر د این یارانه های[ پنهان به رو رهک باالی ثروتمند جامعه 

رسد " سخننوی رولت، بهارری جهرمی، رربارٔ  فقر مطل  نیز به  می
ایسنا گفت: "وادٔ  رفع صط فقر مطل ، وادٔ  ریروز و امروز نبور  و رولت 
گ شته قرار بور تا پایان سال گ شته آن را رقم بزند که ناتمام و روی 
زمین باقی ماند  است " کارگزاران رژیم رلیل ح ف ارز ترجیحی را وجور 

 ۵۸ای روز  کنند  رر این مورر شخص بازنشسته فسار گسترر  انوان می
کند که رر توزیع ارز رولتی فسار و  ما  گفت: "اگر رولت اراا می فروررین

های رولتی است و  شک این فسار رر زیر مجمواه تخلف وجور رارر، بی
رر ا ل رولتمرران با این اراا، سیستم مدیریتی کشور را متهم به رانت و 

طور که اشار  شد، هدف رژیم والیی از ح ف ارز  کنند " همان فسار می
ای  رهی و مبارز  ترجیحی، آزارسازی کامل اقتوار است  فقط با سازمان

توان به ارامٔه اجرای سیاست تعدیل ساصتاری و فسار نهارینه  متحد می
 شد  رر رژیم والیی پایان رار 

 

 ادامۀ  دولت رئیسی، حذف ارز ...
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ضد  هننامی که از روز جهانی کارگر و مبارزٔ  طبقه کارگر و زحمتکشان به
ررنگ از کورکان کار رر چهارگوشٔه  آید، بی میان می جبهٔه سرمایه سخن به

جهان ازجمله رر کشورمان ایران نیز باید یار کرر و زندگی و سرنوشت آنان را 
اند میلیون ها کورک رر  رست فراموشی نسیرر  برصی برآوررها حاکی از آن به

هم رر مشاغل سخت و مغایر با کرامت انسانی  کار کررن آن میهن ما به 
ناگزیرند  حکومت جمهوری اسالمی از ارایٔه  آمار رقی  و رسمی رربارٔ  

نهار، فعاالن  های مررم کند  سازمان تعدار کورکان کار شانه صالی می
زنند  شان تخمین می سندیکایی و مدافع حقوق کورک رر برصی از برآوررهای

هزار  ۳هزار کورک کار ازجمله  ۵۷که فقط رر محدورٔ   شهر تهران بیش از 
گرر وجور رارر  کار کورک و استثمار کورکان ذاتی  نظام  کورک زباله

 راری است  سرمایه
طبیعتًا روند راشتن مسکن، امکانات رفاهی و تفریحی ارزان قیمت و 
صدمات بهداشتی و ررمانی مناسب، تأمین مالی صانوار ، برصورراری از 

تواند مانع ورور کورکان به بازار کار  ای پیشرفته و المی می سامانه آموزشی
است و بر اساس  شور، ولی این روند رر کشور ما تا کنون معکوس بور  

قیمت اجناس صوراکی، هزینه  ۰۳۷۰های رسمی از اوایل سال  گزارش
ابارتی  است یا به اجار  مسکن، ررمان و بهداشت افزایش چشمنیری یافته 

اتفاق جامعه ما را تشکیل  به شکاف طبقاتی بین تهیدستان که اکثریت قریب
است  الت پیدایش و افزایش  تر از گ شته شد   رهند و ثروتمندان امی  می

پدیدٔ  کورکان کار را باید رراین شکاف طبقاتی رید که اامل ایجار آن 
های ضدملی اقتواری  اجتماای آن  حکومت جمهوری اسالمی و برنامه

است  کورکان بسیاری رر میهن ما اام از مهاجر و یا غیرمهاجر از راشتن 
رست،  های تهی سرپناهی امن و بهداشتی محروم هستند  کورکان الیه

مهاجر و پناهند  رر حاشیه شهرها و بدون هرگونه امکانات رفاهی رر فقر و 
توان همه جا رید، رر کف  کنند  کورکان کار را می فالکت روزگار را سیری می

های آجرپزی، رر  ای، رر کور  های زیر پله ها، رر متروها، رر کارگا  صیابان
اند و  رلیل مشکالت معیشتی افزایش یافته آوری پسماندها که به جمع
رلیل بازماندن از تحویل و فقر  های زورهننام رصتران به اننیزتر، ازرواج غم

 صانوار  
های صیریه مرتبط و وابسته به حکومت  بنیارهای اننلی و مؤسسه

استفار  از کار کورکان و کورکان کار هستند  رر این  سررشتٔه  مافیای سوء 
ها و ارائه راهکارهایی برای از میان  زمینه رر آستانه سال نو شاهد نمایش

ایم  رر  پنا  بور  بررن کار کورکان یا رلخوش کررن رل این کورکان بی
های آجرپزی،  نشین کور  آستانه نوروز یک گرو  صیریه رر منطقه حاشیه

جشن شاری برای کورکان کار تدارک رید و رر تاریخ بیست و سوم 

ها برراشت و  شویی رر صیریه صبرگزاری ایرنا پرر  از آمارهای پول۰۳۷۰ما    فروررین
رست  گا  به های رریافتی را هیچ ای که کمک از پلمب شدن مراکز مساادت کنند 

معاون شهررار تهران گفت:  ۰۳۷۷اسفندما   ۵۸اند صبر رار  رر  نیازمندان نرساند 
های گ شته چند مکان را رر حوز  توانمندسازی، آموزش، فضاهای رفاهی و  "رر ما 

های تخووی به این  اجتماای برای کورکان کار شناسایی کرریم که رر آن آموزش
انوان نقطه  ایم که کدام مکان به شور اما هنوز به نتیجه نرسید  کورکان رار  می

ایم جدا از مدارس کورکان  بینی کرر  هایی که پیش ا لی کار انتخاب شور    مکان
شور برای آنها  توانند به مدرسه بروند و نمی کار است  برصی از این کورکان نمی

رهندٔ  ماهیت   هایی نشان گیری ساات آموزشی ررنظر گرفت " چنین موضع
گرا و  است  همچنین زاکانی، شهررار واپس گرا و ضد انسانی حاکمان کنونی  واپس

این  شد  تا کورکان کار به  هزار متر سوله ررنظر گرفته ۰۷است که  رزر تهران، گفته 
شوند! رر  ورت اجرای این طرح ضد انسانی معلوم نیست  ها انتقال رار   سوله

شان جدا و ررنتیجٔه آن  های سرنوشت این کورکان که از  پدران و مارران و سرپرست
ها استثمار  شوند چه صواهد شد؟ سؤال این است: آیا این سوله ررواقع آوار  می

های اجتماای و اصالقی  کنند؟ با توجه به ناهنجاری هدفمند کورکان را رنبال نمی
وسطایی حاکم بر میهن  ها رژیم قرون گسترر  رر سطح جامعه که مسبب ا لی آن

های بیشتری را بر روح ظریف و جسم اکثرًا نحیف این کورکان را  ما است، آسیب
 باید انتظار راشت  

کار کورک نقض آشکار حقوق انسان و کرامت انسانی است  براساس ااالمیٔه 
جهانی حقوق بشر، منشور جهانی حقوق سندیکایی مووبٔه فدراسیون جهانی 

نامٔه حقوق  المللی کار و پیمان های سازمان بین نامه سندیکاهای کارگری، مقاوله
 کورک، کار کورکان ممنوع است!  

های ارتجاای آن  با مبارز  مشترک رر را  طرر رژیم والیت فقیه و ح ف قانون
شان را، آیندٔ   مان را، آیند  آنان و فرزندان بوم کارگران و زحمتکشان  میهن زیست

کورکان کار را باید از مویبتی که این رژیم بر آنان و بر همٔه آحار مررم ما وارر آورر  
گرایی،  های جهنمی واپس آورر نجات رار  پدیدٔ  کورکان کار جزو محوول و می

سازی و آزارسازی اقتواری رر کشور  های صوو ی ادالتی ناشی از برنامه فقر، بی
راری رالل ایران رر  سرمایه ماست  استثمار کورکان کار منافع هننفتی برای کالن

راری طفیلی  گا  این کالن سرمایه صور رارر، و حکومت جمهوری اسالمی تکیه
 رالل و ررند  است 


