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 ماهنامه خربی اکرزار
 سخن مدیر ماهنامه کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

 هدف نشریه

طبقه کارگر در ایران تا کنون  به شکل انقالبی عمال در مبارزه ضد سلطنتی و ضد انقالب حاکم یعنی رژیم جنایت کار 

اسالمی نقش بر جسته و مهمی را ایفا کرده است ولی هنوز برای گذر انقالبی از بربریت موجود و استقرار سوسیالیزم با  جمهوری

 بدست گرفتن رهبری توده های عظیم مردم راه سختی را در پیش رو دارد.

طبقه کارگر با خصلت انقالبی خود ، تنها نیرویی است که میتواند در جهت منافع توده مردم مبارزه را با قاطعیت پیش ببرد و 

 پیروزی نهایی را رهبری نماید.

داری موجود یعنی جمهوری اسالمی با   رفقای کارگر ! هر چند که تا بحال مبارزات بی وقفه شما در مقابل هار ترین سیستم سرمایه

 تمامی پیشروی ها به نتیجه نهایی نرسیده ولی تجربیات بی نظیری چه مثبت و چه منفی در اختیار جنبش کارگری قرار داده است. 

است ولی حارتر و دست باز تر از قبل. میدانیم نرخ استثمار نسبت به قبل   ۷۵می دانیم کارفرما همان کارفرمای قبل از قیام 

بمراتب باالتر رفته است. میدانیم شورا های کارگری منحل و  تشکالت الترناتیو کارگری بشدت زیر فشار و سرکوب شدید قرار 

دارند. میدانیم  شوراهای کارگری فرمایشی دست در دست دولت هر روز بر علیه کارگران و تشکالت واقعی آنها توطئه میکنند. 

ودر نهایت سیستم پلیسی بر کارخانه ها حکمفرماست. با تمامی این وجود جنبش کارگری قویتر و منسجم تر و آگاه تر از همیشه در 

حال فتح سنگرهای بیشتری از دشمن طبقاتی خود هست که به بن بست همه جانبه  سیاسی اقتصادی  واجتمایی غیر قابل حل دچار 

 شده است.

در چنین شرایطی  باید پیگیرانه خواستهای صنفی، سیاسی و دمکراتیک طبقه را  پیگیری و اگاهانه در همه مسائل جاری سیاسی و 

 اجتمایی و اقتصادی کشور دخالتگری فعال نمود.

الزمه چنین دخالتگری فعاالنه ، آگاهی و شناخت  درست و مستمر و حساسیت در مقابل تحوالت و مسائل سیاسی و اقتصادی 

 کشور است. کارگران باید از اتفاقات روز، از مسائل کارخانه، از سیاست دولت و مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی آگاه باشند.

آگاهی از مصوبات دولت بر علیه طبقه کارگر و آگاهی از نقش طرفدارانه و قوی دولت از کارفرما در چانه زنی برای افزایش 

مزد، حق مسکن، بیمه های کار و تامین اجتماعی در مذاکرات ساالنه و آگاهی از نقش مخرب و خیانتکارانه  دالالن و واسطه های 

سیاسی تحت عنوان شورا های اسالمی کارگران و افشای این حرکات و توطئه ها باید بخشی مهمی از حساسیت و  عملکرد 

 تشکالت واقعی کارگران باشد.

در این روند ، تشکل در  شوراها و سندیکا ها و اتحادیه های مستقل کارگری و همبستگی و تقویت این نوع  تشکالت از اهمیت 

کلیدی برخوردار است. اگرچه هدف نهایی طبقه کارگر سرنگونی سلطه  سرمایه بر زندگی اجتماعی و ایجاد جامعه سوسیالیستی به 

نیروی کارگران بر ویرانه های بربریت سرمایه داری است. در این راستا این نشریه خبری ماهانه سعی دارد روزنه ای باشد برای 

 انعکاس مسائل کارگری  در داخل و بخصوص در خارج کشور. 

نشریه با تغییرات ضروری به زبان انگلیسی نیز منتشر ودر اختیار  ارگانها ، تشکالت ، سازمانها و بخصوص اتحادیه های 

کارگری خارج از کشور قرار خواهد گرفت.  طبیعتا این نشریه  در صورتی میتواند وظیفه خود را بدرستی انجام دهد و در خدمت 

طبقه کارگر باشد که خود  کارگران در محتوای آن دخالت فعال نمایند. بنابر این از همه رفقای کارگر میخواهیم تا با ارسال اخبار و 

 گزارشات از محیط کارخانه، محل زندگی و مسائل و مشکالت کارگری ما را در این جهت یاری دهند.

 سرور کاردار
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 :فهرست اخبار این ماه
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خصوصی سنگ کرمان در اعتراض به واگذاری به بخش اعتصاب سه هزار کارگر زغال   

های متعلق به این شرکت، در سه شهرستان راور، کوهبنان و زرند کار  هزار کارگر شرکت زغال سنگ کرمان که در تونل ۳حدود 

اردیبهشت( دست  ۲کنند، در اعتراض به تصمیم مدیران این مجموعه برای واگذاری سهام آن به بخش خصوصی، امروز )دوشنبه،  می

 از کار کشیدند.

در شهرستان راور، کارگران مقابل دفتر امام جمعه تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. آنها درخواست مالقات با 

االسالم تویسرکانی، امام جمعه این شهرستان را داشتند که به دلیل کسالت و عدم حضور وی در محل کار، موفق به انجام این کار  حجت

 نشدند اما نماینده امام جمعه با آنها مالقات کرد.

ها هم کارگران با هدف  کارگران قصد دارند ادامه تجمع خود را مقابل فرمانداری شهرستان راور برگزار کنند. در سایر شهرستان

 توقف واگذاری این شرکت دولتی به بخش خصوصی مقابل دفاتر ائمه جمعه کوهبنان و زرند تجمع کردند.

گویند  درصد از سهام آن را در بورس عرضه کنند. آنگونه که کارگران می ۴۷براساس اعالم معترضان، مدیران شرکت قصد دارند 

های خود در روزهای تعطیل عمومی عید و چند روز تعطیلی پیش از عید، کارگران را  شرکت قصد دارد برای جبران بخشی از هزینه

شود. ای آنها فاصله ایجاد می به بیمه بیکاری معرفی کند که آنها مخالف این کار هستند؛ چراکه در سوابق بیمه  

بندی مشاغل، اعمال ضریب  های خود به ایلنا، گفتند: اجرای صحیح، کامل و بدون نقص طرح طبقه کارگران درباره دیگر خواسته

سال سابقه کار  ۲۷با درنظر گرفتن  ۵۶و  ۱۶آور بر اساس قانون استخدامی فوالد در دهه  شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان

قانون کار و افزایش دستمزد  ۵( و اجرای ماده ۴۱در معادن زغال سنگ، اجرای مفاد قانون کار مخصوصا اضافه کار )موضوع ماده 

سنگ کل استان کرمان. های سالیانه برای کارگران معادن زغال متناسب با نوع شغل و میزان سختی کار و اعمال افزایش  

 ر

هزار کارگر شرکت معادن زغال سنگ کرمان را از جلسه رسیدگی به  ۳نمایندگان  ر

 مشکالتشان بیرون کردند!

هزار کارگر شرکت معادن زغال سنگ کرمان،صبح روز ۳بدنبال اعتصاب،راهپیمایی وتجمعات روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه 

اردیبهشت، جلسه بررسی مشکالتشان با حضور محمدجواد فدائی استاندار کرمان، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس  ۱شنبه 

در استانداری کرمان برگزار شد و پیش از شروع جلسه نمایندگان کارگران … کرمان وراور، مسئوالن شرکت ذغالسنگ استان و 

 معادن ذغالسنگ کرمان و خبرنگاران را از جلسه بیرون کردند!
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 صنفی کارگران ساختمانی کامیاران! بیانیه جمعی از اعضای انجمن

صنفی کارگران ساختمانی شهرهای مختلف و اعضای تشکالت مستقل کارگری. های های کارگری، اعضای انجمن کارگران، خانواده  

سرنوشتان عزیز، شما طی چند روز اخیر به فراخوان کمپین)قرنطنیه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی( جواب مثبت دادید و  به  هم

تک شما عزیزان تشکر و  های مختلف همراه و پشتیبان این کمپین بودید و ما را حمایت کردید، جا دارد از  این طریق از تک شیوه

کنیم. متان می فشاریم و هزاران گل را تقدی هایتان را به گرمی می قدردانی کنیم و دست  

خواهی کارگران را ندارد و هر  داری حاکم تاب و تحمل هیچ گونه اعتراض و حق شک این بار هم ثابت شد که سیستم سرمایه بی

حرکتی که کارگران و خانوادهایشان متحدانه و مستقل در دفاع از خود و اعتراض به وضعیت معیشتی خود انجام دهند را سرکوب 

 خواهد کرد. حتی اگر آن حرکت انتشار یک عکس اعتراضی هم باشد. 

سرنوشتانمان بار دیگر این  بدون شک این سرکوب، پایان اعتراض و کمپین نخواهد بود و امیدواریم در شهرهای دیگر رفقا و هم

 کمپین اعتراضی را شروع کنند به این امید که بتوانیم با اتحاد و انسجام خود خواست "تامین معیشت" را به دولت تحمیل کنیم

  شب بعد از قفل گروه کمپین، مدیر گروه کمپین اعتراضی و  مدیر کانال انجمن نصف ۲۱شنبه ساعت  رفقا و حامیان کمپین دیروز پنج

کارگران ساختمانی کامیاران آقای #عرفان_فخری توسط نهادهای امنیتی احضار و و همراه دو تن دیگر از اعضای هیئت مدیره 

صبح بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. چند عضو دیگر انجمن نیز احضار  و بازجوی شده و تحت فشار  ۷انجمن تا ساعت 

گیرند که در نهایت با گرفتن گوشی تلفن همراه از مدیر گروه کمپین و کانال انجمن  از سوی اداره اطالعات و مسدود کردن  قرار می

کنند. ای اعالم می ی پایان کار کمپین را به صورت مفتضحانه ها دیگر کمپین، وزارت اطالعات کامیاران بیانیه ادمین  

یشان از این کمپین نبوده و نیست. چرا که به برای شروع به کار کردن کمپین و  بدون شک این بیانیه جواب حمایت کارگران و خانواده

های مسئولین هیچ ضمانتی و اعتباری ندارد  اعتراض کارگران در هر سطحی نیاز به کسب اجازه از نهادهای امنیتی ندارد. و وعده

 چرا که خواست ما خواستی سراسری و طبقاتی است. 

ها)بقیه  اند  و ادمین صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران را پس نداده از آنجایی که گوشی مدیر گروه کمپین و کانال انجمن

توانیم از طریق کانال و گروه کمپین خودمان این حرکت وقیح  ا ما نمی اند، لذ مدیرهای کمپین و کانال رسمی انجمن( را مسدود کرده

خواهیم که از گروه تلگرامی  اند می نهادهای امنیتی را افشا و محکوم کنیم. از این طریق از همه کارگرانی که به گروه کمپین پبوسته

کمپین خارج شوند چرا که به صورت کامل گروه تلگرامی و کانال 

 انجمن در اختیار وزارت اطالعات است.

صنفی کارگران ساختمانی شهرستان  جمعی از اعضای انجمن

 کامیاران

 ر
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 رویاروئی با کرونای طبیعی و کرونای سرمایه داری!

٩٩۲۳اردیبهشت(  ۲۱به مناسبت اول ماه مه )  

اول ماه مه امسال، طبقۀ کارگر و دیگر توده های استثمار شده، زیر ستم و محروم جامعه با شرایط بسیار وخیمی روبرو هستند: 

بیماری کرونا در سراسر جهان به شیوع مرگ آور و یکه تازی ویرانگر خود ادامه می دهد و میلیون ها انسان، بویژه محرومان جامعه 

را به زیر گیوتین مرگ می فرستند در حالی که نظام سرمایه داری، به رغم انباشت عظیم ثروت و امکانات علمی، اقتصادی، 

 تکنولوژیکی و غیره از رویاروئی با این اپیدمی عاجز مانده است.  

کرونا صدها میلیون انسان را در سراسر جهان مجبوربه قرنطینه نشینی کرده است. در این انزوای دردناک، یا در گوشۀ بیمارستان 

های غالبا بی تجهیزات و مملو از بیماران کرونایی، انسان های بسیاری منتظر مرگ یا تشدید بیماری خود یا نزدیکانشان هستند. اما 

این تنها یک روی فاجعه است، روی دیگر فاجعه، نظام استثمارگر و مخرب سرمایه داری است که برخالف کرونا موسمی نیست بلکه 

دیرپاست و به شکل مداوم و با دامنۀ وسیع تری زندگی میلیاردها کارگر و زحمتکش را در سراسر گیتی به مرگ تدریجی تهدید می 

 کند.

کرونا باعث افزایش بیکاری دائمی یا موقت ده ها میلیون کارگر در جهان شده است؛ اما نباید از نظر دور داشت که نظام سرمایه داری 

که  –پیش از کرونا صدها میلیون بیکار در سراسر جهان به ارمغان آورده بود! کرونا جان صدها هزار تن  را در سراسر جهان گرفته 

نظام سرمایه داری شیرۀ جان و زندگی صدها میلیون را هر روز و هر ساعت می مکد  –بسیاری از آنان از محرومان جامعه بوده اند 

و آنان را به فرسودگی، بیماری، تباهی و مرگ تهدید می کند. فراگیری کرونا در گستره وسیع جهانی تنها به خاطر مرگبار بودن این 

ویروس و العالجی آن در سطح کنونی تکامل دانش پزشکی نیست. این شیوع و گسترش مرگبار تا حد بسیار زیادی ناشی از منافع 

سالطین سرمایه است که به چیزی جز سود نمی اندیشند و حد اکثر تالش خود را برای کاستن بودجه های آموزش، بهداشت و درمان و 

تأمین اجتماعی و افزایش هزینه های نظامی و امنیتی به کار بسته اند که حاصل آن چیزی جز فروپاشی ساختار جامعۀ بشری نیست. 

بحران کرونا پوسیدگی مناسبات حاکم و بحران بزرگ اقتصادی جاری را نمایان کرد. این درسی است که کارگران و زحمتکشان از 

بروز بحران های اقتصادی، سیاسی و طبیعی و محیط زیستی موجود می آموزند و پاسخ ایجابی آن باید مهیا کردن شرایطی در جهت 

 تأمین رفاه، آسایش، صلح و ثبات برای جامعه انسانی باشد. 

نظام سرمایه داری در روز جهانی کارگر امسال حالت ویژه ای به خود گرفته است: کرونای سرمایه داری در شرایط شیوع کرونای 

طبیعی، چهرۀ کریه و مرگبار خود را عریان تر نشان داده و در نتیجه ضرورت همبستگی و اتحاد کارگران در سراسر جهان را بیش 

 از پیش آشکار ساخته است.

در ایران نظام سرمایه داری به شکلی وحشیانه تر و کورتر از بسیاری نقاط دیگر جهان عمل می کند. مزد کارگران در ایران  از 

پائین ترین مزدها در سراسر جهان است و نرخ بیکاری و تورم در ایران از باالترین نرخ های جهانی. اکثریت قریب به اتفاق 

کارگران بیکار از مستمری بیکاری و دیگر بیمه های اجتماعی محرومند. وضع زنان در ایران بویژه زنان کارگر از مردان کارگر نیز 

بدتر است و زنان کارگرعالوه بر استثمار و ستمی که بر عموم کارگران حکفرماست از  ستم و تبعیض جنسی نیز رنج می برند. 

کارگران حق طلب و فعاالن مدافع حقوق کارگران از سوی نظام سرمایه داری و دستگاه های قضائی، امنیتی و انتظامی زیر شدیدترین 

فشارها قرار گرفته اند و می گیرند. پاسخ نظام سرمایه داری و نهادهای حاکم به خواست های کارگران ضرب و شتم، شکنجه، حبس 

 های طوالنی، اخراج و انواع فشارها، توهین ها و تحقیرهاست.

یک نمونه از غارتگری و سرشت پلید نظام سرمایه داری ایران و حامیان آن تصویب حداقل مزد در چند هفتۀ گذشته است، حداقلی که 

از یک پنجم خط فقر در جامعه نیز کمتر است. اما ستم بر طبقۀ کارگر ایران تنها ستم و استثمار اقتصادی نیست. کارگران ایران زیر 

ستم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز هستند و اول ماه مه فرصتی است که در آن کارگران از هم سرنوشتی خود و هم طبقه ای خود و 

دیگر زخمتکشان در ایران و در سراسر جهان آگاه شوند و برای حل معضالت مشترک و درد مشترک چاره اندیشی کنند. درد 

مشترکی که تا نظام سرمایه داری پابرجاست از میان نخواهد رفت کارگران زیر یوغ ستم و استثمار باقی خواهند ماند. پیام اول ماه مه 

 پیام مبارزۀ متحدانه برای تغییر بنیادی جامعه است.

 ر



7  

 ماهنامه خربی اکرزار
ما در شرایط کنونی همۀ کارگران و همۀ پشتیبانان حنبش کارگری را به اتحاد عمل برای گسترش و تعمیق مبارزه حول محورهای زیر 

 دعوت می کنیم:

ایجاد تشکل های مستقل کارگران صنعتی، معدنی، ساختمانی، کشاورزی و خدماتی در تمام سطوح )کارخانه و محل کار، واحد   -

 تولیدی و خدماتی، منطقه ای و سراسری(

آزادی اعتصاب، تظاهرات، اعتراض، آزادی بیان و عقیده، تشکل و تحزب  -  

آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی؛ منع تعقیب قضائی کارگران زندانی و بازگشت بی قید و شرط آنان به کار و محل زندگی   -

 خود

اجتماعی، مدنی و فرهنگی -برابری زنان و مردان در تمام عرصه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی  -  

مزد برابر کارگران زن و مرد برای کار یکسان   -  

میلیون تومان در ماه برای خانوار متوسط  کارگری )از نظر تعداد اعضا( ۴افزایش حداقل دستمزد به میزان   -  

برقراری بیمه های اجتماعی و بویژه بیمه های درمانی و حق بیکاری برای کارگران بیکار و جویندگان کار  -  

مبارزه با هرگونه تبعیض جنسیتی، عقیدتی، ملی، و قومی در محیط کار. -  

آموزش رایگان در تمام سطوح.  -  

ترمیم حقوق بازنشستگان به طوری که از حداقل دستمزد کمتر نباشد، یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغالن، بیمۀ کامل و   -

 تأمین مسکن برای بازنشستگان، نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق های بازنشستگی و دارائی های عمومی بازنشستگان 

معالجه و مداوای کامل و رایگان همۀ بیماران کرونائی؛ افزایش حقوق و پرداخت پاداش به همۀ کارکنان بهداشت و درمان بویژه در   -

 مبارزه با کرونا؛ تأمین زندگی خانواده های جانباختگان کرونا.

منع کار کودکان و تأمین زندگی و آموزش کودکان کار.  -  

 

 مستحکم باد اتحاد و همبستگی کارگران در سراسر جهان

 پرتوان باد مبارزۀ کارگران برای رهائی از استثمار و نظام طبقاتی

 فرخنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 گروه اتحاد بازنشستگان

 

۲۳۴۴اردیبهشت  ۵  
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 ۴۴٩ماه زندان،  ۲۵۸۱مورد بازداشت،  ۱۲۲رکورد  ثبت  

برای کارگران و فعاالن کارگری و  ٩۵ضربه شالق در سال 

 مدافعان حقوق آنها در ایران

 ماهنامه خربی اکرزار

 ر
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بیانیه انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان کامیاران با توجه به  شیوع 

 ویروس کروناوبیکار شدن کارگران و استاد کاران ساختمانی

باوجود اینکه کارگران واستادکاران ساختمانی بیمه پردازان سازمان تامین 

اجتماعی می باشند ،بدون اینکه سازمان تامین اجتماعی در این شرایط 

سخت که همه کارگران واستادکاران ساختمانی بیکار هستند، 

راهکارویاکمکی به کارگران ساختمانی کرده باشد.در واقع بیمه کارگران 

ساختمانی با توجه به اینکه بیمه بیکاری و استراحت پزشکی به آنها تعلق 

نمی گیرد، فقط نجات دهنده و منجی سازمان تامین اجتماعی وعمالمزیت 

آن برای دیگران و کمک حال دولت می باشد نه کارگران و استاد کاران 

 ساختمانی .

دولت نیز همانند همیشه از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کرده و به  

 کارگران ساختمانی هیچگونه سبد معیشتی پرداخت نکرده است .

با توجه به شرایط پیش آمده و وظیفه انسانی،هیئت  مدیره انجمن صنفی 

کارگران و استاد کاران ساختمانی و تعدادی از اعضا فعال انجمن، 

تعدادی  پک خوراکی را برای خانوادهای کارگری که در این اوضاع 

بیکار هستند ودر شرایط نامناسبی به سر می برند تهیه و میان آنها توزیع 

 کرده است.

کمک کردن ما تمرین نوعی از کار جمعی و گروهی است برای ایجاد آگاهی بخشی وحس همدلی در میان اعضا انجمن صنفی 

 کارگران ساختمانی. 

 به باور ما همه انسانهایی که توانایی کار کردن دارند باید برای آنها کار ایجاد شود و آنهای که توانایی کار کردن ندارند از کمک های

 مالی مناسب بهرمند شوند. 

وقتی دولت،مردم را به در خانه ماندن تشویق میکند و ممنوعیت ورود و خروج را اعمال میکند،وظیفه دارد که معاش مردم را تامین 

 کند، کارگران اگر یک روز کار نکنند،خانواده هایشان از گرسنگی میمیرند،پس نباید انتظار داشته باشید که در خانه بمانند.

دولتها همیشه مدعی هستند که حامی طبقه خاصی نیستند ،اما واقعیت این است که تنهاازطبقه سرمایه داردفاع می کندبرای استثمار 

 هرچه بیشتر کارگران.

 بخش زیادی از کارگران یا اخراج شده اند و یا برای مدتی نامعلوم بیکار شده اند.

 آیا  در این شرایط؛

 کارگران به اندازه سرمایه داران از امکانات خوراکی ،پزشکی و بهداشتی بهره مند هستند؟

 آیا وضعیت معیشتی و سفره سرمایه دارن و مسئولین نیز همانند کارگران خالی است؟

 کارگران تنها با "اتحاد" و ایجاد "تشکل مستقل" میتوانند وضعیت زندگی خود را بهبود ببخشند.

انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی شهرستان کامیاران   

 ر
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کارگران ساختمانی ، قالیبافان ، رانندگان و افراد خویش فرما مشمول بیمه بیکاری نمی شوند    

معاون روابط کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور : مقرری بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی، افراد خویش فرما ، 

 افراد صنفی و افرادی که خودشان بیمه شان را پرداخت می کنند و تابع قانون کار نیستند تعلق نمی گیرد.

کسانی که مشمول قانون کار باشند و کارفرما سه درصد حق بیمه بیکاری آنها را پرداخت کرده باشد، مشمول دریافت بیمه بیکاری  

 خواهند شد.

فروردین، مریم آبشاهی همچنین به خبرنگار رسانه ای گفت: امکان دارد فردی تراشکار باشد و خودش بیمه اش را به  06روز شنبه 

 عنوان یک فرد صنفی رد کرده باشد، این فرد در واقع خویش فرما است و شامل بیمه بیکاری نمی شود.

 

راننده  9وجان باختن  96نفر از کارکنان ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت به کووید  69ابتالی 

 تاکسی واتوبوس

راننده اتوبوسرانی  ) یک راننده  1راننده تاکسی  و  4مبتال و 09نفر از کارکنان ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت به کووید  96

( جانشان را ازدست دادند.4و یک راننده خط  1سامانه خط   

فروردین،محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی شورای شهر تهران به خبرنگار رسانه ای  00روز دوشنبه 

راننده مشکوک و یا مبتال به کرونا  15آمده تا این لحظه در بخش ناوگان تاکسیرانی شهر تهران تعداد   گفت: بر اساس آمار بدست

توان گفت یکی از جانباختگان راننده تاکسی  راننده جان خود را از دست دادند که به تفکیک می 4ویروس بودند که از این تعداد 

ها راننده تاکسی فرودگاه مهرآباد و دو تن دیگر از جان باختگان از رانندگان تاکسی خطوط داخل  فرودگاه خمینی، یکی دیگر از آن

 شهری بودند.

تن از کارکنان   08تن از پرسنل فنی و 1تن از رانندگان،  00تاریخ نهم فروردین ماه، 01وی افزود: در بخش اتوبوسرانی تا ساعت 

مالی و پشتیبانی به ویروس کرونا مبتال شدند که از این تعداد هم دو تن از رانندگان جان خود را از دست دادند. )یکی از -بخش اداری

(4و دیگری راننده خط 1جانباختگان راننده سامانه خط   

نفر از پرسنل مترو )پرسنل، پلیس مترو و پیمانکار( کرونا مثبت  11وی ادامه داد: در بخش مترو تا تاریخ هشتم فروردین ماه تعداد 

نفر  5، 4نفر از خط  1،0نفر از خط 6،  1نفر از خط  6،  0نفر از مبتالیان در خط 9تشخیص داده شدند که به تفکیک خطوط، 

نفررا شامل می شود. 1و در کالج نیز 7خط   

نفر پلیس مترو و یک نفر دیگر از پیمانکاران بود.1ها از پرسنل ، نفر آن 16مبتال خطوط مترو تعداد  11او افزود: از تعداد   

، جمعی از کارگران حمل زباله شهرداری دزفول در اعتراض به ۲۳٩۵فروردین ماه  ۲۱شنبه   

 عدم رسیدگی به مطالبات خود، در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

ساعت کار روزانه  ۵ساعت کاری رسمی علیرغم  ۴کارگران معترض، اهم دالیل حضور خود در این تجمع را در نظر گرفته شدن 

 و همچنین عدم دریافت مطالبات مزدی به مدت چهار ماه اعالم کردند.

 ر

 ر

 ر
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بیانیه انجمن های کارگران ساختمانی    

درخواست دولت و مراکز درمانی کشور از مردم و کارگران جهت عدم حضور در اماکن عمومی در حالی است که بیکاری و فقر و 

 عدم پوشش بیمه بیکاری و نبود خدمات درمانی و پزشکی مناسب در این شرایط تاثیر فاجعه باری بر زندگی کارگران خواهد گذاشت

دولت از ما کارگران می خواهد که در خانه بمانیم که بتواند به دلیل کم کاری بعضی از مسولین در جهت عدم مدیریت درست در 

مهار این بیماری که ناتوان بوده است مقابله کند ولی آیا خدماتی از قبیل دستمزد و بیمه بیکاری و وسایل بهداشتی و ..را در این زمان 

 به اقشار کم درامد داده است آیا اصال فکری و تصمیمی در این خصوص صورت گرفته است.

مگر نمی دانند که کارگران با فروش نیروی کار خود می توانند نانی به سفره خانواده خود ببرند .مگر نمی دانند که برای یک کارگر 

و استادکار ساختمانی در این شرایط بیکاری و فقر ،از دست دادن یک روز کاری می تواند بر زندگی کارگران از لحاظ اقتصادی 

فاجعه بار باشد. کارگران و استادکارانی که در پرداخت اجاره خانه و مایحتاج زندگی خود مانده اند .آیا نمیدانند که خیلی از کارگران 

 حتی توان خرید یک ماسک و دستکش حفاظتی از این بیماری را ندارند.

وظیفه دولت در این شرایط حمایت کامل از کارگران و قشر ضعیف جامعه از قبیل اختصاص بسته های حمایتی در قالب های 

درمانی و خوراکی و نقدی به کارگران به دلیل تعطیلی کار است و همچنین به وجود آوردن شرایطی روحی مناسب برای تمامی 

 مردم و دور شدن از استرس و ناراحتی های روحی و روانی است.

 در این شرایط دولت موظف به اقداماتی فوری برای جلوگیری از تلفات و مصیبت های بیماری کرونا است.

 از این جهت ما امضا کنندگان این بیانیه از دولت می خواهیم خواستهای سراسری و عمومی زیر را به مرحله اجرا در آورد:

تامین امکانات بهداشتی و محیط سالم ایمن در همه ی محیط های کار و خدمات رسانی به کارگران -۲  

اختصاص بیمه بیکاری برای تمامی کارگران بخصوص کارگران و استادکاران فصلی ساختمانی )موقت( -۱  

تامین مراکز خرید مواد خوراکی کامال کنترل شده بهداشتی برای خرید و فروش نیازمندیهای خوراکی مردم تحت شرایط بهداشتی معین.-۳  

رایگان کردن مخارج آب و برق و گاز و تلفن و رایگان کردن اجاره منازل مسکونی و مغازه های فروشندگان جزء ، حداقل تا پایان شرایط -۳

 بحران بیماری کرونا

تامین اقالم الزم بهداشتی به طور رایگان برای عموم مردم و امکانات و تجهیزات پیشرفته برای کادر پزشکی و درمان. )اقالمی چون ماسک، -۴

 دستکش، مواد ضدعفونی(.

بیمه شدن تمامی کارگران و استادکاران ساختمانی بدونه قید و شرط به صورت فوری  -۷  

ارائه کمک های نقدی بالعوض و تامین بسته های مواد خوراکی برای خانواده های کارگران بیکار، دستفروشان، کارگران فصلی بیکار شده،  -۱

 کودکان کار و خیابان و خانواده مردمان درگیر فقر و گرسنگی و بیماری و بی دارویی

بهرمندی کارگران ساختمانی از مشاغل سخت و زیان آور و غرامت ایام بیماری -۵  

سال برای  کارگران ساختمانی با توجه به عدم کاهش هیچ کارگری ساختمانی رنگ بازنشستگی را نخواهد دید ۳۷کاهش پرداخت حق بیمه ،  -۵  

بدون این تمهیدات و تالش های دولت بخصوص تامین نیازمندیهای بخش بزرگ نیازمندان جامعه، کنترل بیماری کرونا غیر ممکن 

است. کارگران و بیکاران و گرسنگانی که نان روزانه خود را ندارند نمی توانند امکانات بهداشتی خریداری و یا در منازل خود 

بمانند و قرنطینه شوند. مردمانی که برای تامین حداقل خوراکی حتی نان خشک مجبورند از خانه بیرون زده و خود را به آب و آتش 

بزنند تا نانی به سفره خالی خانواده شان برسانند، قادر به رعایت شرایط بحرانی ناشی از بیماری کرونا نیستند. باید شرایط بحرانی 

فقر و گرسنگی شان را برطرف کرد و این یکی از اساسی ترین راه های پیشگیری از این بیماری هم هست .و این تنها و تنها 

 برعهده و وظیفه دولت و اختصاص بودجه ی الزم به این کار است.

دراین شرایط بحرانی جان مردم و کارگران از همه چیز االن مهم تر است ما میتوانیم با اگاهی و اتحاد همیشگی و همکاری بر این 

مشکل نیز پیروز شویم .از صمیم قلب خواستار زندگی پر از رفاه و ارامش و امنیت برای تمامی کارگران و خانواده محترمشان 

 هستیم و مطما این درخواست با مبارزه و مطالبه گری و همبستگی به نتیجه خواهد رسید.

 ر
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 تعیین یک دستمزد خفت بار دیگر رقم خورد 

درصد 10افزایش حداقل مزد:   

هزار تومان 411بن ماهیانه:   

هزار تومان 60مبلغ مزد روزانه:    

هزار تومان 815میلیون و  0حقوق ماهیانه:   

هزار تومان 075پایه سنوات:   

هزار تومان 011مسکن ماهانه:   

( لایر038153416حق اوالد:  )  

هزار تومان 90درصد به اضافه ماهیانه 05افزایش سایر سطوح مزدی    

 

ها به  دنبال شیوع ویروس کرونا در زندان پروین محمدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی که به

مرخصی آمده بود، با تمدید نشدن 

اش از سوی مقامات قضایی،  مرخصی

مجددا اول ماه می، مصادف با یازدهم 

اردیبهشت ، روز جهانی کارگر به 

.گردد زندان باز می  

این فعال کارگری در صفحه اینستاگرام خود نوشته  

دلیل اتمام مدت مرخصی، باید روز  است که به

ماه خود را به زندان معرفی  فروردین ۳۲شنبه  یک

است که بنا بر  کند. بازگشت به زندان او در حالی

ها، وضعیت  های رسیده از درون زندان گزارش

امکانات پزشکی و اقالم بهداشتی پیشگیرانه برای 

حفظ جان زندانیان در برابر خطر ابتال به ویروس 

کرونا، بسیار نامطلوب توصیف شده است. پروین 

با اتهام  ۴۵محمدی که در آذر ماه  به زندان کچویی کرج فرستاده شده بود، روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه به  «تبلیغ علیه نظام»

ها  های پس از شیوع کرونا در ایران، بسیاری از سازمان ها از وضعیت زندانیان سیاسی در ماه مرخصی اعزام شد. با افزایش نگرانی

کم تا پایان بحران  اند که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را دست و نهادهای حقوق بشری بین المللی از مقامات قضائی ایران خواسته

 ۱۴آپریل/  ۲۵نفر از کارشناسان ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر روز روز جمعه  ۲۱کرونا به مرخصی اعزام کنند. 

ای از کارشکنی قوه قضاییه برای اعزام به مرخصی اکثر زندانیان عقیدتی، مدافعان حقوق بشر و زندانیان  فروردین، در بیانیه

دوتابعیتی در ایران، ابراز نگرانی کردند و از مقامات قضایی ایران خواستند که این زندانیان را فورا آزاد کنند. آنها در بیانیه خود 

های بهداشتی دیرینه است و  های ایران دارای مشکالت بهداشتی، شلوغی و کمبود امکانات پزشکی و مراقبت اند که زندان تأکید کرده

اند تا به بازداشت افرادی که به طور خودسرانه و خالف قوانین حقوق بشری و موازین دادرسی منصفانه زندانی  از مقامات خواسته

اند پایان دهند. از سوی دیگر، خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی با انتشار دادخواست یا ارسال نامه به مقامات قضایی خواستار  شده

اند. آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان شده  

 ر

 ر
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 بیانیه روز جهانی کارگر کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

 به کابوس هزاران ساله جامعه طبقاتی پایان دهیم

روز جهانی کارگر سالها ست که دیگر نه روزی برای شادی و دسته های گل و شیرینی و نه روزی برای شعرها و شعارهای 

تکراریست. اول ماه مه روزی برای بازنگری طبقه کارگر جهانی به موقعیت خویش، روزی برای نمایش قدرت جهانی و روزی 

 برای اعتراض به دهه ها بی حقوقی و ازدست رفتن لحظه به لحظه حقوق کارگران و مزدبگیران جهان است.

اما امسال اول ماه مه در شرایطی فرا میرسد که فاصله گرفتن از یکدیگر و دوری از تجمعات معمول این روز شرط سالمت و زنده  

ماندن است. در دوره همه گیری کرونا بار دیگر پوسیدگی، درهم ریختگی وغیرانسانی بودن مناسبات  سرمایه داری در مقیاسی 

 جهانی خود را به نمایش گذارد.

درحالیکه انبارهای اسلحه و نفت و کاالهای مصرفی سودآور  از شدت تراکم در حال انفجار بودند، مردم و کارکنان بخش بهداشت و 

درمان یعنی خط مقدم مبارزه با کرونا، از ابتدائی ترین وسائل وابزار مبارزه با بیماری یعنی ماسک،  دستکش، گان های پزشکی و 

دستگاههای تنفسی بی بهره بودند. چند دهه سیاست های ریاضتی نئولیبرالی با تعدیل هزینه های بخش بهداشت عمومی و بیکار 

سازی  و خصوصی سازی کارکنان بخش های درمانی، نیروی انسانی الزم در مراکز بهداشتی و درمانی را به شدت کاهش داده 

است. از سوی دیگر بی برنامگی، کم دانشی  و تنگ نظری های ملی رهبران و مدیران پرمدعای سیاسی و اجرائی طبقه سرمایه دار 

در کشورهای مختلف، بر وخامت اوضاع دامن میزند. همه گیری و مرگ و میرهای ناشی از آن در مراکز اصلی جهان سرمایه 

داری بار دیگر نشان داد که این ساز و کار طبقاتی، تا چه اندازه  در برابر بحران های جدی در جامعه انسانی ناتوان است و در زیر 

 پوشش پر زرق و برق جوامع کنونی چه حجمی ازفساد و پلشتی سیاسی و اقتصادی انباشته شده است .

اما آنچه که تحمل شرایط امروز را برای کارگران و مزد بگیران دشوارتر میکند، تصویری است که ایدئولوگ ها و اقتصاددانان 

 بیشرم سرمایه از جهان پس از همه گیری کرونا برای ما تدارک دیده و تصویر میکنند.

جایگزینی کار در خانه به جای حضور در ادارات و مراکز عمومی برای بخش های گسترده ای از مشاغل خدماتی و اداری، 

آموزشی و استفاده از امکانات شخصی کارکنان در جهت کاهش هزینه مراکز دولتی و خصوصی، عالوه بر اینکه موجب 

بیکارسازی های گسترده کارگران در بخش های مختلف خدماتی و حمل و نقل عمومی خواهد شد، بلکه با اتمیزه و متفرق کردن 

بیشتر نیروی کار در این بخش ها نیز همراه خواهد بود. بر خالف تصور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، بیکار سازی های گسترده 

 نیروی کار، نه در شرایط اقتصادی درهم ریخته پس از اپیدمی، که همین امروز در مقیاسی گسترده در جریان است.

راندن لشکر کارگران بیکار شده در بخش ها ی مختلف، به بنگاه های برده داری نوین همچون آمازون ،  با دستمزد ها ی پایین تر و 

شدت استثماری غیر قابل باور، نتیجه برنامه ریزی ها و چشم اندازی است که منورالفکرهای سیاه قلب سرمایه همین امروز برای ما 

 ترسیم میکنند.

دولت ها و حاکمیت های اجرائی سرمایه داران در سراسر جهان، شرایط بحران زیستی کنونی را به بستری برای کاهش هزینه های 

عمومی، انجماد  دستمزدها، پرداخت های عظیم به بخش های کم سوده تر سرمایه و حذف تشکل ها و سنگرهای دفاعی موجود 

 کارگران تبدیل کرده اند.

علیرغم تداوم خطر گسترش بیماری ، اما در بسیاری از کشورها کارگران  با کمترین وسایل حفاظتی در محلهای عمومی به کار 

مشغول هستند، انبوه کارگران روزمزد جهان که بنا به گفته سازمان جهانی کار جمعیتی  در حدود سه و نیم میلیارد نفراست، همچنان 

 در شرایط اپیدمی، روزانه به دنبال کار و لقمه ای نان در دریایی از ویروس کورنا سرگردان هستند.

بخش اعظم جان باختگان ناشی از بیماری همه گیر کنونی، سالخوردگان یعنی نیروی کار بازنشسته و زحمتکشانی هستند که از بنیه 

جسمانی و سالمتی کمتری برخوردار بوده اند، و این ماهیت طبقاتی بحران کنونی سالمت و بهداشت جهانی را بیش از پیش نمایان 

 میکند.
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در حالی که هنوز شیوع بیماری در مناطق بسیاری از جهان متوقف نشده است، دولت های سرمایه داران، از اختصاص میزان 

معتنابهی از منابع مالی جامعه به موسسات مالی، هوائی ، خدماتی و توریستی که طی ماههای گذشته تنها بخش اندکی از سودآوری 

آنها کاسته شده خبر میدهند. در همان حال برای مقابله با اعتراضات اجتماعی و شورش های شهری پس از بحران، بخش قابل توجه 

ای از بودجه های دولتی را صرف بازسازی و تجهیز گسترده تر نیروهای پلیس و سرکوب می کنند. از هم اکنون دولت ها و 

 پارلمانها در تدارک تهیه و تصویب قوانینی برای محدود کردن اعتراضات اجتماعی در کشورهای مختلف هستند.

حاکمیت سرمایه داران در ایران، عالوه بر همسوئی با سیاست های عمومی سرمایه جهانی، در  داخل نیز با تصویب میزان حداقل 

)نود شش( درصد از قرادادهای مکتوب 96دستمزد شرم آور، به توجیه سیاستهای ضد کارگری، کارفرمایان پرداخته است. هم اکنون 

) سه و نیم میلیون( کارگر بدون هیچ قرارداد و بیمه و حمایت های قانونی 531نیروی کار درایران قرادادهای موقت هستند و بیش از

 در مراکز غیر استاندارد تولیدی و خدماتی به کار مشغول هستند.

علیرغم خیل عظیم کارگران بیکار، کارفرمایان خصوصی و دولتی با تبلیغات ایدئولوژیک خواهان اضافه کاری رایگان کارگران 

قضائی بر فعالین کارگری و خانواده هایشان شدت گرفته  –شاغل و طوالنی کردن ساعت کاری شده اند و آزارها و فشارهای امنیتی 

 است.

در چنین شرایطی طبقه کارگر نیز باید همین امروز و بر متن شرایط غیرمعمول کنونی ، به سازماندهی اجتماعی خود برای مقابله با 

 نقشه های شوم سرمایه داران دست بزند.

تنها راه مقابله جامعه با جهان سیاهی که سرمایه برای ما تدارک دیده است، تشکل، همدلی و کار مشترک کارگران و فعالین و تشکل 

 های کارگری بر مبنای پالتفرمی رادیکال، در شرایط امروز است.

با توجه به این شرایط ، کارزار پشتیبانی از کارگران ایران، برای مقابله با شرایط فالکتبار کنونی  و آینده تیره و تاری که سرمایه 

می  0199داران برای کارگران و مزد بگیران تدارک دیده اند، خواهان طرح و پیگیری مطالبات زیر درروز جهانی کارگر سال 

 باشد:

 میلیون تومان به عنوان مبنای حداقل دستمزد 9تعیین   .0

 آزادی و لغو کلیه احکام قضائی بر علیه فعالین کارگری و معلمان .1

 بیمه بیکاری مکفی برای بیکاران و  افزایش حقوق و خدمات درمانی رایگان برای بازنشستگان .1

 لغو قراردادهای موقت  وانعقاد قرارداد های رسمی کارگران با کارفرمای مستقیم .4

 مزد برابر در مقابل کار برابر و فرصت های شغلی برابر صرف نظر از هر گونه تفاوت جنسیتی .5

 بهره مندی نیروی کار شاغل درایران از حقوق برابر صرف نظر از ملیت و مذهب .6

 آموزش و بهداشت رایگان و داشتن مسکن مناسب حق طبیعی همه افراد ساکن در کشور است .7

 تامین هزینه های زندگی  بیماران و کسانی که به دلیل کرونا در قرنطینه ویا قادر به تامین معاش نیستند توسط دولت .8

 ممنوعیت کار کودکان .9

 آزادی بی قید و شرط تشکل، اعتصاب و اعتراض     – .01

رفقای کارگر، ما تنها با اتکا به نیروی متحد طبقاتی و اجتماعی مان قادریم از وقوع فاجعه ای که سرمایه بشارت دهنده آن است ، 

جلوگیری کنیم.  بیش از دو قرن است که همگی میدانیم، تنها راه پایان دادن به کابوس جامعه طبقاتی، برابری در جامعه ای 

.سوسیالیستی است، جامعه ای که تنها با اراده و دستها ی ما کارگران ساخته خواهد شد  

زنده باد  اول ماه مه روز جهانی کارگر   

زنده باد سوسیالیسم                                                 

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران                                        

9966اردیبشت 6                                                
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 فعالین کارگری و معلمین در زندان بدون شرح
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 تماس با ما:

 آدرس سایت کارزار:

www.mycsiw.com 

 آدرس تلگرام کارزار :

t.me/mycsiw  

 آدرس ایمیل کارزار:

karzarpki@gmail.com 

 

 

 مدیر و مسئول ماهنامه: 

 سرور کاردار

 همکار و ویراستار:

 صوفیا


