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 اعتراضات کارگری و چشم انداز آینده

در این نوشته تالش می کنم که به شرایط موجود جنبش کارگری و اجتماعی با نگاهی به بخش های مهم این دو جنبش اصلی و 

، زنان، ملیت ها، محیط اجتماعی و اپوزیسیون های غیر کارگریبه نقش احزاب چپ و کمونیست، جنبش های کارگری و 

 .بپردازم در جهت ایجاد آلترناتیو کارگری معلمان و پرستاران کودکان کار، ، بیکاران، جنبش دانشجویی،زیست

. جنبش کارگری در ایران به درجات زیادی هم از لحاظ کمی و هم از لطاظ کیفی رشد چشم گیری داشته است اخیرسال چند در 

لی و انظام سرمایه داری  در ایران به عنوان حلقه ای از رنجیره مناسبات سرمایه داری جهانی با به پیش گرفتن سیاست نئولیبر

ر، خصوصی کردن بنگاهای بزرگ و به اصطالح کوچک سازی دولت تعدیل نیروی کار، ارزان نگهداشتن نیروی کا هدفبا 

دستمزدهای به شدت زیر خط فقر، بیکاری، . شرایط بسیار سخت و مخاطره انگیزی را به کارگران در ایران تحمیل کرده است

 دادهای کاری موقت،قرار  واکسیناسیون رایگان و همگانی،عدم شفافیت در ارائه ، نامکفی بیمه های درمانی عدم امنیت شغلی،

میدان را برای سرمایه داران برای هر نوع اجحافی باز  ،در فقدان تشکل مستقلی از کارگرانعدم پرداخت به موقع دستمزدها 

 .گذاشته است

ات کارگری در بسیاری از علی رغم اینکه اعتراض، ۹۹ ن اما با وجود شرایط مرگ بار کرونا در سالاکارگران در ایر

افول  کروناویروس  به دلیل شرایط و محدودیت های اعمال شده توسط دولت ها برای پیش گیری از گسترش  هانکشورهای ج

ی رااتاعتراض ۹۹۹۱ در یک جدال مرگ و زندگی ،داشت
۹
 ۹۹بصورت تجمع و اعتصاب برگزار کردند که در مقایسه با سال  

 .درصد افزایش داشت ۱۵این اعتراضات 

، صنایع و بخش های خدماتی و در اوج همه گیری کرونا در بسیاری از شهرها ۹۰۵۵در بیست روز اول اردیبهشت ماه سال 

در اعتراض به مستمری عوقعه، بازنشستگان تامین اجتماعیاعتراضات کارگران بر علیه دستمزدهای م
 
و حقوق بازنشستگی  

 ۹۰۵۵که کارگران در سال  و کارکنان بخش درمان نشان می دهد التدریس حق بشدت زیر خط فقر، معلمان کارت سبز،

دستمزد با و پرداخت  فقر دستمزدهای سه برابر زیر خط. مشکالت معیشتی به مراتب بیشتری نسبت سال های قبل خواهند داشت

شرایط زنده ماندن را هم از کارگران می گیرد و بقول یکی از کارگران اکنون هیچ مغازه داری حتی  زدییا دستمزد د تاخیر

 .بفروشدحاضر نیست نان نیسیه هم به ما 

هایی از شرایط  در جلسه ای با ارایه گزارش ۹۰۵۵دمحم شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اردیبهشت ماه 

از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه  ۹۹های پایانی سال  طی یک نظرسنجی که در ماه»ی کند که اجتماعی کشور اعالم م

درصد جامعه مخاطب این وزارتخانه یعنی بازنشستگان و مددجویان  ۰۵اجتماعی انجام شده این نتایج به دست آمده است که 

 ۹۹تا   ۹از سال « جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور»بهزیستی نسبت به پنج سال آینده کشور امیدوار نیستند و از سوی دیگر 

 را اگر آمار فیلتر شده خود مسئولین «.درصد افزایش پیدا کرده است ۰۵به  ۹۹تا  ۹۹درصد کاهش پیدا کرده بود، اما از  ۹۱به 

درصد جمعیت کشور  ۰۵زندگی می کنند، یعنی « ..جمعیت زیر خط فقر مطلق »درصد  ۰۵هم باور کنیم وقتی که می گویند که 

مسلما از کالس های درس رانده شده و وارد بازار کار می  و بازمانده از تحصیل کار در جدال برای  زنده ماندن هستند، کودکان

 .، سوء تغذیه، بهداشت و درمان پیامدهای فالکت باری را ببار خواهد آوردشوند

حق  معلمانکارگران معادن، ، اعتصابات هفت تپه، پتروشیمی ها پیمانی و پروژه ای نفت، گاز وکارگران  سراسری اعتصابات

و ده ها اعتصاب از  پرستاران ، دانش آموزان،اندانشجوی، کامیون داران ،مه سبزها و نهضت سواد آموزیالتدریسی، کارنا
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به فاز جدیدی هم  رشد جنبش کارگری و ورود آنبیانگر واقعیت انکار ناپذیر  ۹۰۵۵در همین سال  بخش های مختلف کارگری

 .لحاظ کیفی استاز لحاط کمی و هم از 

اعتصاب خود  هستند کارگران فنی و با مهارت بسیار باال آنها اکثریت کهکارگران پیمانی و پروژه ای نفت،گاز و پتروشیمی ها 

. سرعت رسانه ای شد به، این اعتضابات را بدین صورت شروع کردند که وسایل خود را تحویل داده و به خانه های خود رفتند

  .استیک اخطار این اعتصاب تنها  آنها اعالم کردند که

استفاده از تجربه را با  اعتصابات کارگران پیمانی و پروژه ای نفت،گاز و پتروشیمی ها سبک کار جدیدی از مبارزه کارگری

پتانسیل باالی این بخش از کارگران  . که در چهار دهه اخیر جنبش کارگری بی سابقه بود های بخش های دیگر به میدان آورد

. به عرصه مبارزه کشاند کارگران پیمانی و پروژه ای را بسیاری از بخش های مختلفدر مبارزه برای افزایش دستمزد ها 

. تحلیل جداگانه داردکه نیاز به  متفاوت است اعتصابات این کارگران از جنبه های مختلفی با اعتصابات تا کنونی کارگران

ی  خواسته»اعتصاب کنندگان مطالبات متعینی را در مقابل پیمانکاران قرار دادند و در یکی از بیانیه های خود اعالم کردند که 

ها  ها، پتروشیمی اهمزد یکسان در تمام پاالیشگ -های نفتی است؛ باید قانون کار یکسان اصلی ما حذف پیمانکاران از تمام شرکت

و صنایع نفت و گاز اجرایی شود؛ همه پرسنل باید از سطح یکسان حقوق و دستمزد و مزایای مزدی برخوردار باشند و امکانات 

با توجه به وخامت اوضاع کرونا، کارگران پیمانکاری در بدترین شرایط ممکن هستند  .رفاهی برای همه به یکسان موجود باشد

های رفت و  های استراحت، محل سرو غذا و سرویس های ایمنی در کانکس و در معرض ابتال قرار دارند؛ سطح رعایت پروتکل

.شوند آمد بسیار پایین است و کارگران به سادگی آلوده می
۰
» 

در همین . رانندگان شرکت نفت سروستان در اعتراض به پایین بودن حقوقهایشان دست به اعتصاب زدند ۹٠۵۵مرداد  ۹۵روز 

روز کارگران بخش تعمیرات پاالیشگاه اصفهان نیز بخاطر سطح نازل حقوقهایشان و اخراج همکاران خود دست به اعتصاب  

ات در میان کارگران نفت در محیط های کار در اشکال در ادامه اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت ادامه اعتراض. زدند

کارگران پیمانی  های خواست یکی از این. میلیون باشد  ۹دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از . دیگری در جریان است

 .اعتصابی در نفت است

حذف گاز و پتروشیمی ها کارگران پیمانی و پروژه ای نفت،های کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی،  ترین خواسته از مهم

 .یابی است پیمانکاران، برقراری برابری مزدی، باال رفتن سطح دستمزدها، تامین امنیت شغلی و برخورداری از حق تشکل

در حوزه پارس جنوبی، پرداخِت حقوق کارگران فعال، بین دو تا سه ماه تاخیر دارد که این تاخیر به یک رویه عرفی ارادی از 

تبدیل شده است؛ کارفرمایان این مبالغ را به عنوان تضامین کار کارگر و اجبار کارگر به انجام و پیگیری کار  طرف کارفرمایان

 دارند نزد خودشان نگه می

نیای مجازی مدعی سازمانده این نفت و گاز و پتروشیمی ها چند تشکل در دان پیمانی و پروژه ای ردر شروع اعتصابات کارگ

کارگران پیمانی و پروژه ای نفت و گاز  باتشورای سازماندهی اعتصاو ، فیترها  ۹۰۵۵ ، ۹۵-۵   کمپین. اعتصابات بودند

 .بطور فعال گزارش های اعتضابات را منعکس می کردند پتروشیمی ها

خبر ها و بر اساس محتوای این جریان . میباشد« طراح کمپین های سراسری»اعالم کرد که « ه پایپینگ واکیپ پروژه ایگرو»

که تنها در دنیای مجازی وجود سندیکای فلزکار مکانیک  با نگاه به باال یعنیی زرد هاتحلیل ها سبک کار و استراتژی سندیکا

به سمتی بکشاند که مورد  بخششی از باال و مماشات جویانه، تالش می کند که کارگران را محدود به تلگرام خبری استدارد و 
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ی اسالممجلس امید اینکه هزار امضا جمع کند و به  ۱۵د نمی خواه. اسالمی هم هستجمهوری تایید بخش هایی از نظام 

از هرگونه شعار به کارگران هشدار می هند که  .مان کارانی بگیرند که خود بخشی از بدنه سپاه هستندرا از پیمطالبات کارگران 

قوانین جمهوری اسالمی هستیمما فقط خواهان حق و حقوق قانونی خودمون در چهارچوب  » پرهیزندبسیاسی 
٠
و کسانی را  « 

« شخص متخلف  به پلیس فتا معرفی خواهد شد»به عنوان را در بین کارگران طرح کنند  هاییشعار خارج این چارچوبکه 

 !می خواهند حق کارگران را بگیرند« زنده باد نیروهای با غیرت کشورم ،پاینده باد ایران اسالمی»با شعار اینان 

، تنها تشکل مستقلی است که در بخش هایی سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی و پروژه ای نفت و گاز پتروشیمی هاشورای 

و با نیرو و اتحاد خود  ر بخش ها فعالیت می کنند و تالش می کند که این اعتراضات بطور مستقلگعسلویه و دی از کارگران

جریان اعتصابات کارگران پیمانی و پروژه ای مهترین اتفاقی که در  نده متنگارنبه نظر . دبنکارگران به مطالبات خود دست یا

روز یکشنبه . بود  هفشجانسازماندهی کارگران  استان چهارمحال بختیاری با ینیروها یگردهماینفت و گاز پتروشیمی ها افتاد 

و بختیاری با برگزاری مجمع عمومی  های نفتی و صنعتگران ساکن استان چهارمحال کارگران پروژه ۹۰۵۵دهم مردادماه 

بزرگ کارگری در شهرستان هفشجان از تداوم اعتصاب حمایت کردند و اعالم نمودند که تا تحقق مطالباتشان ایستادگی خواهند 

ای مراکز مختلف بودند درباره مشکالت کاری و مطالبات بر حق خود  کننده که همگی از کارگران پروژه کارگران شرکت .کرد

 .فراخوان برگزاری این گردهمایی کارگری از چند روز پیشتر در میان کارگران اعالم شده بود. رانی کردندسخن

کارگران بخش . در همین روز  رانندگان شرکت نفت سروستان در اعتراض به پایین بودن حقوقهایشان دست به اعتصاب زدند

و اعالم کردند  و اخراج همکاران خود دست به اعتصاب  زدند تعمیرات پاالیشگاه اصفهان نیز بخاطر سطح نازل حقوقهایشان

 این خواست کارگران پیمانی اعتصابی در نفت است. میلیون باشد  ۹دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از که 

درصد محصول ناخالص داخلی کشور را تولید می کند و پس از استان تهران ۹٥درصد جمعیت کشورحدود  ۹خوزستان با 

درصد محصوالت پتروشیمی در خوزستان صورت می گیرد و این استان  ۱۵درصد نفت کشور،  ۰۵تولید . رتبۀ دوم استحائز 

 میلیون تن ظرفیت بندری در ۱۵بر  بالغ  تولید فوالد کشور  را دارد و جایگاه دوم درتولید محصوالت کشاورزی، جایگاه دوم در

 .استان خوزستان قراردارد

و مهاجرت از خوزستان به خاطر دشواری های  بیکارینرخ باالی . التی عمیق دست به گریبان استاما خوزستان با معض

گازرسانی، بدی  همچون کیفیت نازل  آب و برق و یروستای های شهری و ساخت در کنار فرسودگی زیر فقر زندگی در آن و

خوزستان  آلودگی هوا از های اسیدی و باران و طوفان شن وها محیطی چون ریزگرد های زیست  ها، به اضافٔه بحران راه

 .زوال ساخته است ای تکیده و روبه  چهره

کنند که سهمشان از این مجاورت، تنها فقر  های نفتی و در مجاورت صنعت فوالد خوزستان مردمی زندگی می در امتداد لوله

ی فوالد خوزستان دچار  های کارخانه ز آالیندهچنعان به دلیل آلودگی ناشی ا بسیاری از اهالی روستای قلعه! است و بیماری

 .کم به ما شغل بدهید تا هم بیمار نباشیم هم بیکار گویند دست وجود آنها می  های تنفسی هستند با این بیماری

کارگرانش شرایط نسبتا با گسترش تعدیل ساختاری و خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، عسلویه که 

و کارگران متخصص برای برخورداری از زندگی بهتر و تامین آینده به آنجا می رفتند، تبدیل به کلونِی  داشتند بهتری

های پیمانکاری شد؛ کارگر متخصص و نفتی که پیشترها، هم امنیت شغلی داشت و هم از بهترین مزایای مزدی برخودار  شرکت

خورد،  ای عسلویه، حتی در غذایی که شام و ناهار می دیل شد؛ کارگر پروژهتب« ای کارگر پروژه»زدایی به  بود، در روند قانون

ها، شاهد تفاوت و تبعیض آشکار است و در برخورداری  بیند؛ در محل خواب و استراحت و در رستوران تبعیض را به چشم می
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ه پروژه است؛ روزهایی که امتیازش در حد صفر است؛ همیشه با دغدغه و نگرانی منتظر روزهای خاتم« امنیت شغلی»از 

ای  اما بیژن زنگنه روز یکشنبه ششم تیر ماه در مورد نیروهای پیمانکاری و پروژه. کارفرمای پیمانکار بگوید کار تمام شد

ندارد و مربوط به قانون کار است؛ لذا طبق قانون کار هر  ۹۰۵۵مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه »: وزارت نفت گفت

همزمان با اظهارات بیژن  .«ها مسئله دیگری است های فراقانونی آن کنیم، اما درخواست ها تعلق بگیرد را پرداخت می آنآنچه به 

مقرر »: زنگنه، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تالش برای بررسی و حل مشکالت کارکنان وزارت نفت خبر داد و افزود

الحساب  الزم به وزارت نفت داده شود تا بتواند نسبت به پرداخت علی شد از طریق رئیس مجلس و کمیسیون انرژی، مجوز

حقوق کارکنان اقدام کند
٥
». 

های زیر مجموعه شرکت معدن  کارگران معدن آسمینون منوجان در اعتراض به اجبار به بستن قرارداد پیمانکاری با شرکت

تمدید  تغییر شرایط قرارداد کارگران،» .مسدود کردندآسمینون پس از اعتراض در منوجان جاده کهنوج به بندرعباس را 

ترین دلیل اعتراض  اصلی« قرارداد به صورت ماهانه؛ اخد تعهد عدم اعتراض و دریافت سفته از رانندگان خودروهای سنگین

شهرستان و به گفته کارگران معدن منوجان، جلسات بسیاری در این مدت میان مدیران معدن، مسئوالن  .کارگران معدن هستند

 .است نمایندگان کارگران برگزار شده اما شرایط فرقی نکرده

های معدن از ایمنی الزم برخوردار نیستند و رفتن کارگر به داخل تونل با خودش است اما   تونل»به گفته یکی از کارگران 

.برگشتنش با خداست
 
 .آید باید با آب سرد حمام کند امکانات رفاهی در حد صفر است و زمانی کارگر از تونل بیرون می  «

 کارگرانقردادهای  .توان به آن اشاره کرد نداشتن سیستم گرمایشی خودروی حمل و نقل کارگران از دیگر مشکالتی است که می

اعالم کرده  پیمانکار .و در حال حاضر قراردادهای یک ماهه بسته می شودماه به سه ماه و سپس به دوم ماه رساندند،  ۹را از 

 .خواهند قراردادشان تمدید شود باید به شرکت تعهدنامه، سفته، سوپیشینه و عدم اعتیاد بدهد افرادی که میاست 

 

 .بستندبندرعباس  -کارگران معدن آسمینون منوجان جاده کهنوج 

قرار ، در پرداهن دستمزدها تعویق ،و خلع ید اسدبیگی بر علیه خصوصی سازیهفت تپه بعد از پنج سال مبارزه کارگران 

  .و ایجاد پرونده های قضایی برای همکاران خود اعالم کردند به اعتضابات خود ادامه خواهند دادهای موقت، اخراج ها

 :تا رسیدن به مطالبات زیر اعتصاب ادامه داردالم کردند که اع

 اخراج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین  

 حقوق معوقه همه همکاران پرداخت فوری  
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 تمدید فوری قراردادهای تمام همکاران منجمله همکاران دفع آفات و غیرنیشکری  

 بازگشت به کار همکاران اخراجی  

 مختومه کردن پرونده قضایی وکیل مان خانم فرزانه زیالبی  

 واکسیناسیون عمومی، سریع و رایگان در مقابل کرونا  

و اعتصابات جدا از هم و اعتراضات ان اعتصابات و اعتراضات کارگری به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از سازماندهگ

و  یرهبران این جنبش به ضرورت اتحاد بخش های مختلف جنبش کارگر ،و نیست نبوده ت کارگریامطالب محلی پاسخ گوی

جنبش های  منتخب متشکل از نمایندگانزمینه های ایجاد شورای سراسری تاکید دارند و  خیابانی همسویی با اعتراضات

 .محیط زیست  و کودکان کار هستند ،زنان ،مدنی ،جتماعیکارگری با جنبش های ا

اتحاد رهبران جنبش های « .بوجود بیایدز پایین به باالاین جنبش ها و ا درونباید از چنین تشکلی »به گفته اسماعیل بخشی اما 

 .به نتیجه نمی رسد شو طرفداران بدون دخالت مستقیم اعضا کارگری

به مشغله  در تجربه عملی غییر توازن قوا مدت هاست کهداشتن یک تشکل سراسری و اتحاد بخش های مختلف کارگری برای ت

در . و مشکالت خاص خود را دارند تشکالت و فعالین محدودیت ها ن، اما هر کدام از ایفکری فعالین کارگری تبدیل شده است

انبوهی از مشکالت را بهم گره  وجودمعالین فدر بین تشکالت و که عدیده ای گرد هم آمدن این بخش ها همراه با مشکالت نتیجه 

  .خواهد زد

در این . پ و کمونیست دو راه حل را باید در مقابل خود قرار دهندجنبش کارگری از تشکالت کارگری گرفته تا احزاب چ

 قربانیجنبش را و یا برعکس بکنیم جنبش این  قربانیاختالفات گروهی، حزبی و سیاسی خود را شرایط حساس ما یا باید 

 ، ناروشننگین کمانی که در بهترین حالت سرنوستی تیرهدو دستی تقدیم اپوزیسیون ر عظیم رااین جنبش  و اختالفات خود کنیم

 .، کنیمو تاریکی را برای کارگران رقم خواهد زد

 و سالچهل و د شده در سرکوب که مطالبات کارگری و اجتماعی را دارد یآلتر ناتیو کارگری با پالتفرماین جنبش نیاز به 

 .را در بر گیرد رژیم اسالمی سرمایهحاکمیت 

در کارگری  بحث و تبادل نظر فعالین. بسیاری برخوردار استتشکلی از اهمیت  چنین به در تحقق بخشیدن رگریکا نقش فعاالن

 .استو موانع آن  نین تشکلیچ برای بررسی زمینه های مادی اولین گام ضروری کشور در داخل و خارجفضای رفیقانه یک 

اند با بخش های دیگر جنبش کارگری وارد بحث و تبادل نظر کنند که آماده کارگران هفت تپه امروز اعالم می نمایندگان اما اگر 

 پروژه ایپیمانی و  و کارگران از جمله معلمان، بازنشستگان ، آیا کارگران بخش های مختلفبشوندسازماندهی  در مورد چنین

 را دارند؟ ها چنین آمادگینفت، گاز و پتروشیمی  و رسمی

و دانشجویی  بخش های مختلف جنبش کارگری و سپس اجتماعیپتانسیل  و این موضوع ما باید توان جوانبهمه  شناخت برای  

 .رد بررسی عمیق قرار دهیمرا مو

نمونه  .است که امکان بروز هر چه سریعتر جنبش های اجتماعی را اجتناب ناپذیر می کند شرایط فالکت بار موجود ،جنبه دیگر

. و دامداران شده است کشاورزان ،منابع طبیعی ئله محیط زیست است که باعث نابودی بسیاری از مس ،هایی از این شرایط

بر اساس گزارش های . آب نوشیدنی بود یعنی ،برای داشتن اولیه ترین نیاز بشری ۹۰۵۵اعتراضات خوزستان در تیر ماه 
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یکی سال آینده ایران  ۰۵در به غارت منابع طبیعی ادامه دهد  همیشگیبه سبک  یالن محیط زیست اگر رژیم جمهوری اسالمافع

درصد جوانان  ۰۵در حال حاضر  .سال آینده جنگل ها نابود خواهند شد ۹۱نخواهد داشت و در  از کشوهایی خواهد بود آب

یدستمزد هاحداقل . آنها ندارد یتحصیلمدرک وارد شغل هایی می شوند که ربطی به غ التحصیل دانشگاه ها یا بیکارند یا فار
۰
 

یعنی  ۰ ۹۱۹۹۵۱۰ رصدید ۹ با افزیش قل دستمزد حدا .می باشدچندین برابر زیر خط فقر رای عالی کار تعیین شده توسط شو

است اعالم شده  درصد ۱۹تورم نقطه به نقطه  در صد ۰۹نرخ تورم رسمی  در حالی است که و این تعیین شددالر  ۹۵۹در ماه 

ضد کارگری هستند که هر دو تشکالتی سیاسی و کار  یتوسط خانه کاگر و شورای اسالمخانوار چهار نفره  سبد معیشت و

 .اعالم شدمیلیون   ۹میلیون در ماه و توسط فعالین کارگری مستقل  ۹حدود 

شیوع کرونا، فراهم در فقدان شفافیت حاکمان در اعالم تعداد قربانیان کرونا و فراهم نمودن شرایط مناسب برای جلوگیری از 

نمودن وسایل بهداشتی مکفی، کمک رسانی و پاسخ به نیازهای مردم، فعالین کارگری، معلمان، پرستاران و فعالین کودکان و 

کمیته های محالت در  .فعالین محیط زیست و مدنی در همه شهرها به فکر ایجاد کمیته هایی در دفاع از فرودستان جامعه شدند

 .یران وسیعتر از استان های دیگر رشد کرده اندکردستان و جنوب ا

، دروغ پراکنی در مورد هواپیمای اوکراینی، بحران فزایده اقتصادی، بیکاری ۹۹ادامه گسترش فسادهای مالی، کشتار آبان 

صتی برای یعنی گرچه رژیم کرونا را فر. فزاینده، دستمزدهای به شدت زیر فقر  چشم انداز سیاهی را برای مردم رقم زده است

به فراموش سپاری جنایت ها، کشتار و فساد مالی بیماری اقتصادی دانسته، اما تمام شواهد نشان می هد که این رژیم در پسا 

 و اعتراضات مردم خوزستان ۹۰۵۵ماه تیر. روبرو خواهد شد ۹۹یا آبان  ۹۹کرونا با جنبش های اجتماعی وسیعتر از دیماه 

کارگران پیمانی و پروژه ای نفت و گاز پتروشیمی ها، و هفت تپه، حمایت و پشتیبانی  و همزمانی آن با اعتصابات برای بی آبی

به نفع  برای تقییر توازن قوا از پتانسیل و انرژی موجود ،نمونه ای از آن وسیع گروه ها و نهادهای مستقل کارگری و مردمی

 .طبقه کارگر است

جمهوری . یک بار دیگر در عرصه اجتماعی نشان داد را نا کار آمدی خوددیکتاتور توتالیتر و یک حکومت  جمهوری اسالمی

مردم را کار آمد بود و توانست در مقابل این ویروس  همه گیری کروناچین هم رژیمی دیکتاتور و توتالیتر است اما حداقل در 

 .واکسینه کند

هزینه های گزافی را صرف نیروهای نیابتی خود در سوریه، حزب هللا در لبنان، حوسی ها در یمن، حشد  سرمایه رژیم اسالمی

الشعبی در عراق، طالبان در عراق و حماس در فلسطین و آموزش و پرورش آخوند های مسلمان در کشورهای چین، هند، 

 .پاکستان و آفریقای جنوبی کرده است

نمونه های دیگری از شکست سیاست های نفرت فرودستان از نیروهای نیابتی رژیم،  و نانعراق، لباعتراضات خیابانی در 

 .رژیم در منطقه است

 ۰.۰ در صد آنها متاهل می باشند ۹۰تعداد معتادان که  آمار های رسمی بر اساسمردم در ایران  شرایط فالکت بار زندگی

میلیون نفر اعالم کرده اند ۹۵این رقم را  غیر رسمی میلیون نفر و آمار های
۹
. 

درصد  ۵.۰، ۹۹ایران در سال  رشد اقتصادی ، بنا به داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران اقتصادنیوز به گزارش »

.. .رار میگیردنفت کشور در سال گذشته در حدود رقم صفر درصد قدر نظر گرفتن ، رشد اقتصادی بدون برآورد شده است

هزار میلیارد تومان ثبت شده است، جمعیت کشور نیز  ۰۵۰همانگونه که گفته شد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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با تقسیم تولید ناخلص داخلی بر جمعیت سرانه . هزار نفر است ۵ ۹میلیون و  ۹۰بالغ بر  ۹۹طبق برآورد مرکز آمار در سال 

هزار تومان  ۰۹۵میلیون و ۹حدود  به دست می آید که بر این اساس سرانه درآمد ناخالص برابر با درآمد ناخالص هر ایرانی

ونیم میلیون تومان هم نمی رسد ۹به بیان دیگر سهم هر ایرانی از حجم حقیقی کیک اقتصاد ایران به . است
۹.

» 

در حاشیه شهر ها  درصد مردم ۰۱ میلیون نفر رسیده است، به عبارت دیگر ۰۹به  ب هاگور خوا ها و نشین حاشیهتعداد 

 .هستند و کارتون خوابند زندگی می کنند و یا گور خواب

دهد درآمد سرانه  های بانک مرکزی نشان می داده»  :سترشگبر اساس گزارش وب سایت  لص داخلیاناخ دسرانه تولی درآمد

با توجه به نرخ . میلیون تومان به ازای هر ایرانی بوده است ۲۰  سال گذشته معادل های جاری در  ریالی به قیمت

. تدالر بوده اس ۹۰۰۵.۹ل ، درآمد سرانه دالری نیز معاد(تومان ۹۵۵¡ ۹)آزاد در سال گذشته بازار میانگین
۹۵
 » 

. را باید بطور جداگانه مورد بررسی قرار دادآن و پیامدهای ی ایران است اما همه جوانب هایی از وضعیت اقتصاد گوشهاین ها 

بر بستر تا بتوانم  کنم در ایران می گذرد را بیانکه کوتاهی از آنچه آوردن این مثال ها فقط می خواستم تصویر  با در این جا

  .و جنبش در اعماق را توضیح بدهم اعتراضات خیابانی عللشرایط موجود 

 این اعتراضات. بودند ۹۰۵۵ماه سال و تیرماه  ۹۹، آبان  ۹۹اعتراضات دیماه  فرودستان جامعه ضات خیابانیمهمترین اعترا

طوفانی است نشانه وحشت رژیم از کشتار بی رحمانه رژیم .با حاکمیت اسالمی را به چالش کشیدنظام سرمایه درای کل ساختار 

 .است هر روز بر وسعت و سرعت آن افزوده می شودکه 

 عرب  فرودستانبلوچستان و مردم کردستان،   سرکوب و قتل عامهمراه با طی سال ها  اجتماعیجنبش های 

  و ، بازنشستگاندانش آموزان ،زنان، دانشجویان، معلمان های ، جنبشمذاهب مختلف ،زبان در جنوب ایران

 . رژیم ایجاد کرده است وبین فرودستان را عمیقی  شکاف محیط زیست

خواسته هایشان اکنون سئول بزرگی را پیش روی جنبش مطاله در به چالش کشاندن رژیم و تحقق  چشم انداز جنبش های موجود

نفس جنبش آنگه همین شعار « ط کف خیابون بدست میاد حقمونفق»وقتیکه شعار همه جنبش های مطاله گر . گر گذاشته است

 !مطاله گری را به زیر سئول می برد

 آیا جنبش مطالبه گری در چنین شرایطی راه به جایی می برد؟

 بازنشستگان و کودکان کار می پردازم دو بخش به طور مشخص به جادر این برای پاسخ به این سئول 

 .گروه قرار دارند، بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگریسه بطور کلی بازنشستگان در 

 .در این نوشتار پرداخته نمی شود بازنشستگان تامین اجتماعی است و به دو بخش دیگر رویبر در این جا تمرکز  

تحت  کهادارات دولتی کارمندان  بخشی از ،بازنشستگان بخش کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی هم عمال به سه گروه 

،پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند
۹۹
گروهی که در دوران اشتغال از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بودند و از  

 . شد ها شامل حالشان می کردند و تمام افزایش تمامی امکانات سازمان استفاده می

http://gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-7
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گروه . نامیده اند" غیر همکار"رار دارند و به آنها بازنشستگان در میان این سه گروه گروه اول و دوم به شدت زیر خط فقر ق

که کارمند تامین اجتماعی بوده و اکنون بانسشته شده اند در مقایسه با دو گروه اول از موقعیت بهتری " همکاران"سوم یا گروه 

باید متناسب ( اندگان بازنشسته هابازم)یکی از مطالبات، همسان سازی، یعنی دستمزد و مستمری مستمری بگیران  .قرار دارند

همچنین تمایز درصد افزایش . با گروه با گروه سوم افزایش داشته باشد و تمایز بین همکار و غیر همکار از بین برود

بازنشستگان تامین اجتماعی
۹ 
در این جا بهمین دو نکته اکتفا می کنم و از پرداختن به . با لشگری و کشوری نیز هموار شود 

 .دیگر در این رابطه خود داری می کنمجزییات 

اگرچه حداقل . سطح دستمزد های بازنشستگان و مستمری بگیران باید همزمان و همسطح افزایش حداقل دستمزدها باال برود

در این رابطه بازنشستگان  .دستمزدها حداقل سه برابر خط فقر می باشد اما همین هم برای مستمری بگیران اجرا نمی شود

اجرای ماده خواهان
۹۰
حضور نمایندگان بازنشستگان اجرای صحیح قانون الزام درمان مستقیم، . قانون کار هستند ۹۹۹و  ۹۹ 

 .های مدیریتی هستند در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و مشارکت برابر در تصمیم گیری

 بازنشستگان تامین اجتماعی

کارگرانی که سال ها با دستمزدهای به شدت زیر خط کار کرده اند و اکنون اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی یعنی همان 

. بازنشسته شده اند اکنون هم باید برای زنده ماندن خود به خیابان ها بیاند و فریاد بزنند تا شاید شرایط خود را ذره ای بهتر کنند

این کارگران با پرداخت مالیات برای سال های . دمیلیون کارگر بازنشسته را پوشش می ه ۰سازمان تامین بازنشستگی بیش از 

دولت اما هر زمان که بودجه کم می آورد و یا نیاز به . نده امتمادی به امید دوران بازنشستگی راحتری این مالیات ها را پرداخت

می کندصندوق استفاده این از  داردکمک به نیروهای نیابتی خود  برای رفع کمبود بودجه و یا پول برای
۹٠

 

اثرات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری با »شهر تهران می گویند که  اجتماعی تأمین بازنشستگان کیا رئیس کانون علی دهقان

درصد  ۹۹با اجرای همسان سازی،  حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی درصد و اثرات افزایش ۰۰اجرای همسان سازی، 

 «.برابر حقوق بازنشستگان کشوری بعد از اجرای متناسب سازی افزایش یافت ۰است که 

قرار دارند، رئیس اتحادیه  درصد بازنشستگان تامین اجتماعی زیر خط فقر مطلق ۹۵آمار رسمی نشان می دهد که بیش از 

پردازی،  سال بیمه ۰۱پس از ( تامین اجتماعی)بگیر  در حالی امروز یک بازنشسته حداقل»:پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید

هزار تومان دریافت  ۵۵ میلیون و  ۰گیرد که یک سرجوخه لشگری  هزار تومان حقوق می ۱۵۵میلیون و   در سال جاری 

 «.میلیون تومان تفاوت میان این دو وجود دارد ۹.۱بیش از  در نتیجه. کند می

چرا دو میلیون یورو از اموال »: گوید عباس مقتدایی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران می

 «.لغ پس بگیرندخواهند این مب الحسنه داده شده که حاال با درگیری و التماس می بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت قرض

 عمال از ذخایر خود استفاده  ۵۹۹ از سال   ها سازمان تامین اجتماعی طبق گزارش»: نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد

هزار کارگاه از تامین  ۹۵۵طبق برخی از آمارها حدود  .تمام این ذخایر از بین برود ۰ ۵ شود تا سال  بینی می و پیش  کرده

درصد از  ۱۵میلیون بیمه شده،  ۹۰شود از  همچنین گفته می. گیرند اما از پرداخت حق بیمه معاف هستند اجتماعی خدمات می

 «.شود اما در عمل پولی پرداخت نمی بپردازددولت باید را  بازنشستگان تامین اجتماعیمیلیون ۰ی  حق بیمه

https://khabarban.com/a/30661720
https://khabarban.com/a/30661107
https://khabarban.com/a/30660282
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هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره تامین اجتماعی برداشت  ۰۰۵تا  ۰۵۵بر اساس آمار های مختلف دولت روحانی بین  

 .کرده و صرف مقاصد خود کرده است

های  غیراستراتژیک و متعلق به هلدینگ را که هایی شرکت به سازمان تامین اجتماعیخود دولت در قبال بدهی های 

را به جای بدهی به سازمان تامین تامین اجتماعی می فروشند و  سازمان را وادار به تهاتر  هستندده  غیرسوده و زیان

پول های ذخیره شده توسط کارگران برای زمان بازنشستگی را از طریق اخذ  ؛ دولت با این کار های آن می کنند بدهی

ل ورشستگی است با قیمت باالتر از ازرش آن به مالیات از کارگران در حقیقت می دزد و به جای آن هر شرکتی که در حا

 !آنها می فروشد

حداقل  ۰۵۵و  ۹۹مجلس اسالمی در سال در بسیاری از شهر ها و همچنین در تهران مقابل اعتراضات باز نشستگان در 

 .بوده استبه همراه سرکوب و دستگیری گزار می شود اما پاسخ رژیم وعده بر( یکشنبه های اعتراض)هفته ای یک روز 

توسط دادگاه انقالب به تحمل  می شود ودر اواسط فروردین ماه سال جاری بازداشت  ها اسماعیل گرامی در یکی از تجمع

 .می شودضربه شالق، و جریمه نقدی محکوم  ۰۰پنج سال زندان، 

فقط کف »هم عالوه بر شعارهای  «اسماعیل گرامی آزاد باید گردد» شعار در اعتراضات بازنشستگاناز آن زمان به بعد 

ازبس دروغ شنیدیم، مادیگه رای   مادیگه رای نمیدیمخیابون بدست میاد حقمون، تاحق خود نگیریم از پای نمی نشینیم، 

حق مسلم ماست، همسان سازی کجا بود دروغ بود   معیشت منزلت حق مسلم ماست، همسان سازیعدالتی ندیدیم،   نمیدیم

این همه بیداد، تامین  از هرگز ندیده ملتی، فریاد فریاد  ی ما خالیه، این همه بی عدالتی سفره د کافیهریا بود، وعده وعی

   .داده می شود« خجالت و تامین اجتماعی این آخرین پیام است تامین اجتماعی  یاجتماع

 :در مورد مطالبات مطرح شده بازنشستگان خوزستان در بیانیه خود نوشتند

با توجه . سازد ملت شرایط درمان رایگان را فراهمقانون اساسی دولت مکلف است که برای تمامی آحاد  ۹ طبق اصل  »

های درمان خود و خانواده را پرداخت نموده و در زمان بازنشستگی این  به اینکه ما کارگران در زمان اشتغال سهم هزینه

 .دد خواهان درمان رایگان توسط صندوق تامین اجتماعی هستیمگر ها کسر می از مستمری ۹۹مبلغ تحت عنوان ماده 

لذا ما کارگران بازنشسته . متاسفانه شاهد هستیم که تامین اجتماعی برخی از تعهدات درمانی را به بیمه تکمیلی سپرده است

صفر تا صد درمان گر درمان پولی بوده و از  خواهان درمان کامال رایگان بوده و خواهان برداشته شدن هرگونه واسطه

 ۰۹ی  تغییر ساختار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده .بطور رایگان هستیم

اعمال برابری عیدی  .قانون کار و همچنین نمایندگان واقعی کارگران شاغل و بازنشسته در صندوق تامین اجتماعی

 «دی شاغلین تامین اجتماعیبازنشستگان و مستمری بگیران با عی

در این رابطه اگر به آمار دیگری استناد کنیم، چیزی بین سیزده تا چهارده میلیون کارگر تحِت پوشش سازمان تٔامین اجتماعی 

. شود مینهای کارگری را شامل  این رقم مجموعٔه خانواده. شود میلیون نفر می ۰۱ها، رقمی  حدود  هستند که با احتساب خانواده

پرداخت اب از نبسیاری از کارگران بیمه نیستند و بسیاری از کارفرمایان با بستن قراردادهای موقت کال برای اجت هچرا ک

یر زمینی وجود دارد که هیچ بعالوه تعداد زیادی کارگاه های ز .را در محاسبات مالیاتی نمی آورند کارگران خود مالیات، لیست

رواج  . شود و کارگران هیچ حقی نه برای اعتراض و نه برای پرداخت بیمه خود دارندگونه قوانینی در آنها رعایت نمی 

قراردادهای موقت و فراموشی الزام به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر، خروج مناطق وسیعی از کشور از شمول قانون 

عمال باعث می شود  رخی الزامات قانون کارهای کوچک از ب کار به بهانه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خروج کارگاه
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کارهای سخت و زیان آور . که تعداد بسیار زیادی از کارگران در ایام پیری و از کار افتادگی در فقر و فالکت مطلق بسر ببرند

ر روز به کارهای سخت و زیان آور طبقه بندی شده اند هکه در کارهایی . هم مشکلی دیگری از کارگران و بازنشستگان است

حساب بیاید و این در نحوه بازنشستگی و سقف  روز به ۰۵کارگران باید یک روز و نیم یا به عبارتی دیگر بیست روز کار باید 

 .مستمری آنها نیز موثر باشد

حداقل از بسیاری از زنان کارگر نیز در کارگاه های کوچک و متوسط با شرایط بسیار سخت و با دستمزد بسیار پایین تر  

 دستمزد کار می کنند و زمانی که سن بازنشستگی و از کار افتادگی می رسند هیچگونه حق بازنشستگی نیز دریافت نمی کنند 

 کودکان کار و خیابانی

 کودکان در سنین پایین باید توسط خانواده مراقبت شوند و آنگونه تربیت شوند که این درک در آنها جا بیافتد که عالوه بر خانواده

 آنها متعلق به جامعه بزرگتری به نام کشور و در سطح گسترده تری عضوی از انسان های کره زمین هستند

های اجتماعی در مصاحبه با وب سایت خبربان احمدی پژوهشگر آسیب
۹٥
های زیرزمینی عمدتا بسیار  کارگاه»می گوید  

تدریج حالت سیستماتیک به خود گرفته و روح و روان این کوچک، تاریک و غیربهداشتی بوده و با شرایط کار پشت میزی به 

وضعیت کاری و سالمت روحی و روانی کودکان کار  .دهد کودکان را از همان سنین پایین آزار داده و مورد تاثیر قرار می

های زیر زمینی کار کرده و  هایی است که در کارگاه ند اندکی بهتر از آنکن به این دلیل که در فضای آزادتری کار می خیابان در

های سخت حمل و نقل یا تولیداتی مانند شیشه  های روتین پشت میز یا کار وار وارد چرخه کار به صورت سیستماتیک و مکانیک

های دورافتاده و حومه  ها و در جا نهها در حاشیه کارخا این کار. شوند و بلور، پوشاک، نجاری، تفکیک زباله و پالستیک می

 «دهد ها رخ می کالنشهر ها و عمدتا شهر

 ۰میلیون کودک بوده و برخی آن را تا  ۱ها از دو میلیون تا  تعداد کودکان کار در کشور براساس برآورد»: گوید وی می

تعداد رسیده باشد، ولی متاسفانه کنند که ممکن است با احتساب کودکان کار خانگی آمار به این  میلیون هم برآورد می

 «تحقیقات جامع و مستقلی تا کنون در این خصوص صورت نگرفته است

های  برآورد آمار کودکان کار در کارگاه»احمدی می گوید  ،کار به سختی قابل دسترس است وضعیت فاجعه بار کودکان

بوده و همانطور که گفتم با عرضه و تقاضا در بازار ها سرپوشیده  تر است به دلیل اینکه این کار زیرزمینی به مراتب سخت

گاهی . شود کند و نیروی انسانی آن وارد یک حوزه کاری دیگر می شود و رد گم می گیرد و به سرعت هم جمع می شکل می

 «.شوند آوری می ها فصلی بوده و با تغییر فصل جمع هم برخی کارگاه

ی سال ها ادامه داشته است را باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار فاجعه ای که برای کودکان کار و خیابانی برا

از عمق بروشنی اما آنچه که می بینیم خود . جنبه روانشناسانه این بررسی را باید به عهده روانشاسان کودک سپرد. دارد

کودکان فرزندان کارگران کم بسیاری از این . فاجعه ای خبر می دهد که پیامدهای آن بیشتر در آینده معلوم خواهد شد

درآمد، بیکار شده، از کار افتاده، بیمار، معتاد، بی سرپرست، رانده شده از تحصیل و یا کارگران مهاجری که قادر به تامین 

 .هزینه سنگین زندگی خود نیستند، می باشند

ندارد بلکه وجود  و خانواده آنها کودکاناین اسالمی نه تنها هیچ برنامه ای برای پایان دادن به بردگی  سرمایه داریرژیم  

 .همین رژیم این پدیده دردناک را هر روز بازتولید می کند

https://khabarban.com/a/27452768
https://khabarban.com/a/27452768
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و جنبش  جنبش کارگری ،جامعه آبستن حواث است. ضرورت آلترناتیو کارگری به پایان می رسانم این بخش را با تاکید بر

به قدرت در انتظار  یکسر آن در حاکمیت است و سر دیگر در. مایه داری در ایران مبارزه می کنند اجتماعی با دو سر

رژیم  ،کنند ٬عبور٬می خواهند از این شریط کشورهای سرمایه داری جهانی دولت های هر دوی این ها بعالوه . رسیدن

 ٬عبور٬دتی دیگر مستحکم کند از این شرایط این جنبش ها موقعیت خود را برای محاکم در ایران قصد دارد با سرکوب 

خواهد  بیان کرده و آنرا هرج و مرج می نامد و می از انقالب مختلف به اشکالرا اپوزیسیون بورژوایی خشم خود . کند

دولت های . قییر ساختاری مدیریت کندکند و قدرت را بدون هیچ ت ٬عبور٬توسط این جنبش ها از رژیم جمهوری اسالمی 

 یا جمهوری اسالمی رام شده. چندان فرقی برای آنها نمی کندبا هر دوی اینها موافق هستند و هر کدام موفق باشند جهان هم 

و با مدیریت جدید بتواند آنها را راضی نگهدارد و به شیوه ای دیگر با نرمشی قهرمانانه و یا اپوزیسیونی بی خاصیت که 

 .ارکان نطام را بدست بگیرد

  .بدهم اسخپ هم ئوالتبتوانم به این سو امیدوارم که در ادامه  ند پرسش به پایان می رسانمچبا  مقاله رااین 

ناسد و می شدشمنان خود را می . نان، کار، آزادی و ادره شورایی سر می هد و شعارِ  ست،طبقه کارگر خواهان انقالب ا

می دانند که چه با اعتراضات وسیع خیابانی عه مجاکارگران و فرودستان  طبقه اما آیا اکثریت عظیم ،داند که چه نمی خواهد

 ند؟ونه باید آنرا بدست آورگمی خواهند و چ

 وجود دارد؟ کارگران، کمیته ها و شوراهای محالت آیا شرایط عینی برای ایجاد شورای سراسری

با متحد کردن همه بخش های کارگری و جنبش های اجتماعی به این ضرورت رسیده اند که  تشکالت و فعالین کارگریآیا 

 توازن قوا را به نفع خود تمام کنند؟

 و رنگین کمان های دیگر چیست؟ پرتاب شده از رژیم های نظام حاکم و اپوزیسیون مقابله با دو سرِ استراتژی ما برای 

 داز ها کدامند؟شم انچراهکارها و 

 ۹ ۵ رحمانی آگوست ستار 

                                                           
 
ین خواسته  ، مربوط ۹۹های تشخیص دعاوی کار در سال های مطرح شده در هیئت طبق آخرین آمار ارائه شده از مرکز آمار اطالعات وزارت کار، بیشتر

درصد افزایش  ۴.۵۴درصد و  ۹.۵۶درصد و  ۵۵..به ترتیب  ۹۹سالاین تعداد نسبت به . به عیدی و پاداش و سنوات خدمت و حقوق معوق است

ن بیست روز اول اردیبهشت ماه، خود گواه محکیم بر این مدعاست؛ معوقات مزدی کارگران  .یافته است اضاِت کارگران در همی  شمار باالی اعتر

، کارگران پیمانکاری شهرداری شهر کرد، کارگران روزمرد  وشییم چوار ایالم، کارگران آبفای سوسنگرد، کارگران شهرداری  تاسیسات بیمارستان پلدختر پتر

ها تنها  این. ضالب ایذهسده، کارگران شهرداری خرمشهر، کارگران آبفار پارس آباد، کارگران ابنیه فنن تراورس، کارگران اپراتور آبفای اهواز و کارگران آب و فا

اضاِت رسانه ُپرواضح است که شمار واقیِع کارگرانن که این مشکل را دارند به . عدم پرداخت دستمزدشان است  ی کارگران بابت ای شده بخشی از اعتر

ی است که رسانه ن  .ای شده است مراتب بیش از آن چت 

 

 
ان در حقیقت بازماندگان بازنشستگانند -    .مستمری بگت 

 
-https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C9/1093795-ilna  

 
 ...یقق،رنگ،عایپروژه،ابزاردق پیواک نگیپیاتلگرام  -  

 
 https://www.radiofarda.com/a/iran-strike-pledge-rise-wage-not-workers/31328734.html: گزارش رادیو فردا-  
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-  

https://kermaneno.ir/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9

%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86-

%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%85-

%DB%8C%DA%A9 

 
ین دستمزد درنظر گرفته شده برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است .۹۵ان بلغارستانن برای هر ساعت کار، کارگر  -    .یورو که کمتر

ین دستمزد برخوردار هستند و برای هر ساعت کار، مبلغ  ن اشتغال دارند از بیشتر  که در کشور دانمارک نت 
دالر درآمد  ۴۵۴۵.یورو معادل  ۴.۵۴کارگرانن

 .دارند

ن افزایش داشته است و از در    .یورو رسیده است ۹۵.هزار و  .یورو در ماه به  .۴۶هزار و  .میان کشورهای عضو اتحادیه، حداقل حقوق در هلند نت 

 
 ۰۰۱۱مرداد  ۶۲ ، روز سه شنبهآنالین ۵۵ی پایگاه خبری تحلیل -  

 
 
 ۱ :۰۵ - ۰۱/۰۰۱۱/ ۱ ، ۴ ۰۶۰۰ :خبر کد ، اقتصاد نیوز -

 

 
۰۱
- -%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4

-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-7/112080

-%D8%A8%D9%87-8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%-%D9%87%D8%B1

-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1

%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1  

 

  
انن  -   ۵۴/۴/۴۹اسماعیل بخشی در کالب هاوس جنبش کارگری سختن

  
ن اجتمایع به طور  ۶۶.میلیون و  .حداقل حقوق بازنشستگان کشوری در مهر ماه به » -   هزار تومان رسید؛ در حایل که بازنشستگان حداقل بگت  تامی 

ن اجتمایع. کردند هزار مستمری دریافت یم ۵۶۶میلیون و  ۵متوسط حدود  ان اختالف کشوری و تامی   جتر
ر
ن اجتمایع »: حسن صادق امروز کف بگت  تامی 

 . هزار تومان ۶۶.میلیون و  .گت  کشوری کند اما کف ب هزار تومان دریافت یم ۵۶۶و  ۵
ن
ها وجود  هزار تومان میان آن ۶۶.میلیون و  ۴در نتیجه اختالق

ن اجتمایع، شکاف درآمدی این  ۹.ها و افزایش  درصدی سال آینده برای کشوری و لشکری .۵دارد، به فرض افزایش  ان تامی  درصدی برای حداقل بگت 

ان شود رسد، که این شکاف باید به واسطه مرحله دوم متناسب ومان یمهزار ت ۶۶.میلیون و  ۴دو به حدود   «.سازی جتر

 

  
ن اجتمایع ۶۹ماده  -   قانون تامی 

 کیل و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانن که حداکتر از س
ی

 ،از کارافتادگ
ی

ان کلیه مستمری های بازنشستگ ن ایل سازمان مکلف است مت 

 با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد باتوجه به افزایشیکبار کمتر نباشد 
ی

 .هزینه زندگ

ن اجتمایع ۱۱۱ماده   قانون تامی 

 
ی

 کیل و مستمری بازنشستگ
ی

 .و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد  مستمری از کارافتادگ

 

ی حماس، روز یکشنبه هفتم دی در گفتمحمود الزهار، وزیر خارجه پ     ن و عضو ارشد کادر رهتر زبان تلویزیون دولنر  وگو با العالم، شبکه عرب یشی 

به مردم غزه را >> های دیگر مشکل اسایس حقوق کارمندان و خدمات اجتمایع و کمک»با قاسم سلیمانن در تهران،  ۵۶۶۹در دیدار سال : ایران، گفت

 درخواست ما را پاسخ داد بهتوضیح دادم و حاج قاسم ف
ً
( تهران)های فرودگاه  میلیون دالر در چمدان ۵۵ای که روز بعد که پایان سفر بود،  گونه ورا

ن گفت .<<دیدم توانستیم بیش از این حمل کنیم زیرا  نفره بود و نیم ۹( هیئت حماس)تری پرداخت شود اما  قرار بود مبلغ بیش>>: آقای الزهار همچنی 

: کرد، افزود وزیر خارجه وقت حماس که این سخنان را در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانن بیان یم<< .کیلوگرم گنجایش داشت  ۴۶هر چمدان 

ن داشت خونر از عهده کارها برآید و مسئولیت تواند به احساس کردم قاسم سلیمانن صادق، درستکار و مرد عمل است و یم>>  <<.های زیادی نت 

 
  
 - https://khabarban.com/a/27457242  

https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-7/112080-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-7/112080-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-7/112080-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-7/112080-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-7/112080-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-7/112080-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://khabarban.com/a/27457242

