
 یادداشت کارگری هفته  

 !  دوران سخت کرونا درایران،موج اعتراضات مطالباتی همچنان درخیابان ها برپااست  

           

 امیر جواهری لنگرودی

 

پس از گسترش سریع ویروس کرونا از شهر قم به سراسر کشور، در واپسین ماههای سال 

اوم اثرات منفی آن بر زندگی مردم و و تد ۹۱ووید عمر بقاء و دوام پاندمی ک   گذشته، اکنون

مهمترین تأثیر کرونا بر . شود ساله می کم یک خاصه کارگران و زحمتکشان ایران، کم

ها کارگاه و کارخانه و واحد خدماتی و  اقتصاد کشور، بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی ده

بازنشستگان بخشاً رکود صنایع در سطح ملی است که قطعاً معیشت و زندگی کارگران و 

 .تر از پیش کرده است را سخت

ی  درصدی جامعه ۱۱جمعیت روز تا کنون، این خیل وسیع  ها از آن ی رودررویی در پهنه

ما یعنی کارگران، معلمان، پرستاران، سایر مزد بگیران جامعه مانند بازنشستگان 

 امروز که « مشاغل سخت و زیان آور»بازنشستگان کشوری، لشگری و فرهنگی و 

هایشان و حتی بیکاران امروز که کارگران  کارگران و کارمندان دیروزند به همراه خانواده

دیروزاند، دانشجویان و فارغ التحصیالن، عمالً به دشوارترین شکل ممکن روزگار 

 . گذرانند می

ها خود را در  دشواری زندگی و معیشت این جمعیت میلیونی، امروز در تمامی زمینه

قراردادی و روزمزد، خاصه کارگران ساختمانی و دست فروشان،  وضعیت کارگران

کنند، باربران و کولبران با بسته  زنان سرپرست خانواده که در متروها دستفروشی می

شدن خطوط مرزی خطه کردستان و کودکان کار، نیروی وسیع زحمتکشان روستایی و 

ای که پیگیری  به گونه. همه و همه خود را نشان داده است... مشکالت تولید آنان

 !کند های مجازی استخوان خرد می های نوشتاری و تصویری آن در سطح شبکه گزارش



 ۲های مجلس شورای اسالمی، پاندمی کرونا بین  طبق گزارش چندماه پیش مرکز پژوهش

میلیون کارگر را در کشور بیکار کرده است و صنوف بسیاری مجبور به تعطیلی  ۶الی 

شک این کارگران و زحمتکشان، خانواده و فرزندانی نیز دارند که  بی. اند ی خود شده حرفه

ها نیز به شغل و درآمد پدر یا مادر کارگرشان  ی آن معیشت، آموزش و تأمین نیازهای اولیه

با این توصیف دولت باید با تعیین مستمری الزم که در برابر رشد تورم . وابسته است

ی آنها  ی زندگی برآیند، از همه بی دفاع بتوانند به ادامه موجود پاسخگو باشد و زحمتشکان

های اجتماعی  در کنار حمایت. همچون بسیاری از زحمتکشان دیگر کشورها، حمایت کند

وران تواند چتری باشد برای دفاع از نیروی کار کشور که در ک   ویژه از کارگران که می

 .ینی کردندها عقب نش و جانکاه، به درون خانه این بحران سخت

کارگزاران نظام با گذشت بیش از ده ماه از شیوع کرونا در کشور، آنگاه که به خود آمدند 

ی  هزار تومان به اضافه ۹۱۱ی  که باید این نیروی میلیونی را به خانه بفرستند، با حواله

این مبلغ . هزار تومان یارانه، کارگران بحران زده را دعوت به خانه نشینی کردند ۵۴

 ۴۴گیرد؛ یعنی با توجه به جمعیت  الم شده نیز فقط به یک سوم جمعیت ایران تعلق میاع

به این . کنند میلیون نفر این یارانه را از دولت دریافت می ۲۵میلیون نفری ایران، حدود 

هزار تومان را طی چهار ماه به  ۴۱۱ترتیب این افراد تا پایان سال مبلغی برابر با 

بدین ترتیب نه تنها مستمری یا مقرری حمایتی فراگیر . کنند میصورت بالعوض دریافت 

ی بیکاری نیز که بخش اصلی حقوق  مستمری بیمه ی شهروندان پرداخت نشده، به همه

و نیز نظام تأمین اجتماعی باید شامل هر  قانونی کارگران را طبق قانون اساسی، قانون کار

! اند شان پرداخت نکرده کدام ن کافی به هیچشد، هنوز به موقع و به میزا شهروند جامعه می

ای که در راه  نهادهای حاکمیت چشمان خود را بر فاجعه فهماند کهمرور این دوره به ما 

پردازشان  های دروغ اند و به فریب افکار عمومی به دست گزارشگران و رسانه است، بسته

رفت از  ردی برای برونی راهب به ما فهماند که حاکمیت هیچ نقشه .اند دل خوش داشته

ی ساز و کارهای پیشنهادی  وضعیت آچمز موجود نداشته، بلکه تنها با سرکوب عریان همه

حاکمیت به جای تسلیم . ها را گشوده است کنشگران و نخبگان، جامعه را بسته و زندان

ها و  شدن در برابر خواست مردم، بر آن است که با اعمال خفقان عمومی و سانسور رسانه

 !و هر زبان معترضی را قطع کند داهای مستقل بر واقعیت موجود سرپوش بگذاردص

 ۹۲تا جمعه  ۹۴ی جمعه  در فاصله)در این میان، ورق زدن روز شمار کارگری هفته 

دهد که زحمتکشان برای گذران زندگی راه بدست آوردن نان را مقابل  به ما نشان می( آذر

انه ماندن و کرونا و دو راهی مصاف جان و نان، ی خ کرونا و حفظ جان در میان گزینه

 !اند انتخاب کرده و در سلسله اعتراضات خیابانی به شکل روزمره، شعار اول خود ساخته



از آغاز سال تا به امروز نه تنها بهبودی در شرایط زندگی و معیشت مردم ایجاد نشده، 

های مردم زیر فشار کمر  شانه. تر شده است بلکه وضع به مراتب بدتر و غیرقابل تحمل

آور ارزش پول ملی در یک سال گذشته مردم فقیر  شکن گرانی خرد شده و سقوط سرسام

اربابان زر و زور و : باید گفت .را فقیرتر و بسیاری دیگر را به زیر خط فقر رانده است

غلی ی ما چنگ انداخته و امنیت ش ذینفعان نظام و کاسبکاران اقتصادی، برجان و تبار طبقه

ابعاد . اند ی کارگران و زحمتکشان را سلب و آنان را به فالکت دچار کرده و معاش روزانه

نداری و فالکت در حدی است که اکنون در توصیف دوران بحران کرونایی و ویرانی 

در دل این  .شود اشاره می« ای انفجار گرسنگی توده»وضعیت موجود، به در راه بودن 

های درون نظام، غرق در فساد مالی، انحطاط اخالقی و  ی جناح بحران عظیم، همه

اند که آزموده را آزمودن  درستی دریافته اند و مردم نیز دیر و تلخ اما به ورشکستگی سیاسی

 .خطاست

سرتیتر این اعتراضات بیش از هر حرف و حدیثی، گویای دشواری وضعیت موجود است 

 :ام دهکه عیناً از روزشمار کارگری هفته استخراج کر

 ۴۹۱۱آذر  ۴۱جمعه 

دومین روزاعتصاب وتجمعات رانندگان تاکسی جزیره کیش مقابل ساختمان سازمان  -*

االنبیاء دراعتراض به امضای تفاهمنامه همکاری شرکت  منطقه آزاد کیش و مسجد خاتم

 عمران، آب و خدمات کیش با شرکت اسنپ

 تداوم اعتراض کارگران کارخانه بهمن موتور -*

ی اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری صیدون در اعتراض به عدم پرداخت  امهاد -*

 های تو خالی مسئوالن ها حقوق و یک سال حق بیمه و وعده ماه

نسبت به عملکرد مسئولین پس از ( بندر امام)تجمعات اعتراضی اهالی شهر سربندر  -*

 های اخیر بارندگی

 معوقه مزد ماه یک پرداخت با اروند تجاری مجتمع کارگران اعتراض ی خاتمه -*

ای و  ی سریال تصادف سرویس رفت و آمد کارگران با تصادف زنجیره ادامه -*

 کارگر صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان ۹۱مصدومیت 

 ۱۱آذر  ۴۱شنبه 

 تجمع اعتراضی پزشکان خانواده در شیراز -*

ها حقوق و یک سال حق  کارگران شهرداری صیدون در اعتراض به عدم پرداخت ماه -*

 .های توخالی مسئوالن، به ادامه تجمع و اعتصاب خود مشغولند بیمه و وعده

دولت به جای پرداخت بدهی هزار میلیاردی، از طلب خود  :شرکت حمل و نقل ریلی -*

 .زند حرف می
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 .دارد ادامه همچنان یاسوج مسافر و بار نقل و حمل کارگران مزدی معوقات -*

کارگران راه آهن خراسان نسبت به عدم پرداخت حقوق و حق بیمه، تجمع اعتراضی  -*

 نمودند

های طراحی مقابل  های موجود در تعرفه امانیمهندسان ساختمان تهران نسبت به نابس -*

 .ساختمان سازمان نظام مهندسی، تجمع اعتراضی داشتند

 نشده پرداخت مطالباتمان جمعه؛ امام دفتر به بندرلنگه شهرداری کارگران مراجعه -*

 است

 ۴۹۱۱آذر  ۴۱یکشنبه 

خدمات  ی استان فارس نسبت به مبلغ سرانه و عدم برخورداری از خانواده  پزشکان   -*

 .یمه و بازنشستگی، تجمع اعتراضی نمودندب

 .طلبکارند بیمه حق ماه ۹۲ و مزد ماه هشت صیدون ریشهردا کارگران -*

روز دانشجو یادآور ایستادگی، مقاومت و مبارزه با ظلم و : ی مشترک دو سندیکا بیانیه -*

 .داریم ستم و دیکتاتوری را گرامی می

 .ی نیما مقابل بانک مرکزی، تجمع اعتراضی نمودند مالباختگان سامانه -*

ه قطع درختان زاگرس، با حرکت نمادی خویش، دست به اقدام جوانان مریوان نسبت ب -*

 .اعتراضی زدند

های متأهلی دانشگاه تهران نسبت به تصمیم دانشگاه  دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه -*

 .آذر دانشگاه تهران، تجمع اعتراضی داشتند۹۶ها در ساختمان  ی خوابگاه مبنی بر تخلیه

های  آبادان نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعدهی شهرداری  کارگران بازنشسته -*

 .توخالی مسئوالن، تجمع اعتراضی نمودند

 ۴۹۱۱آذر  ۴۱دوشنبه 

 ۲۱۱ بیکاری و تولیدی واحد یک تعطیلی از ممانعت: دادستان تاکستان مطرح کرد -*

 .قضایی دستگاه ورود با کارگر

کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد ماهشهر نسبت به عدم پرداخت حقوق و  -*

 .اعتراضی نمودند مطالبات برای دومین روز متوالی، تجمع

 کارگران زبان از تپه هفت مجتمع وضعیت آخرین تشریح -*

 سیلی با من مانند زن صدها کارمزدی؛ کار   مصائب :های یک زن فروشنده پای صحبت -*

 .دارند می نگه سرخ را خود صورت

 پرداخت کارگران مطالبات پیمانکار خروج از قبل :کارگران تراورس مطرح کردند -*

 .شود

داران بندرعباس مقابل استانداری هرمزگان دراعتراض به کمبود گازوئیل در  بوس مینی -*
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 .های سوخت بندرعباس، تجمع و اعتصاب نمودند جایگاه

 .کنند رسیدگی اجتماعی تأمین و بورس مسئوالن ماه؛ ۵ طی هپکو ی باره ۴ تعلیق -*

 کرونا؛ شیوع با رانندگی های آموزشگاه مربیان بیکاریوگو با ایلنا مطرح شد؛  در گفت -*

 .نیستیم بیمه پوشش تحت

 برای قند و فشار چربی،تصاویری که یک کارگر از زندگی در ذهن دارد؛  -*

 .دارد ادامه قدرت با بگیرسازی حداقل سیاست شود؟ می تمام چند بازنشستگان

طع برق، صدها کارگر ریسندگی و بافندگی کاشان به دنبال تعطیلی کارخانه به دلیل ق -*

 .بیکار شدند

 ۴۹۱۱آذر  ۴۱سه شنبه 

 به بازگشت رغم علی اهواز؛ سبز کمربند ی شده بیکار کارگران ی ماهه پنج سرگردانی -*

 .ایم نکرده کار به شروع هنوز کار

راض به همکاری شرکت عمران، آب و ی کیش برای اعت رانندگان تاکسی جزیره -*

 .خدمات کیش با شرکت اسنپ؛ دیگر بار دست به تجمع و اعتصاب زدند

 !بمانیم؟ منتظر ماه چند بیکاری؛ مقرری برقراری عدم از کارگران برخی ی گالیه   -*

ی پتروشیمی رفع تعلیق  واحد صنفی تولیدی حوزه ۹۲۹: یک مقام مسئول خبر داد  -*

 .شدند

پیمانکار اگر : ی معوقات مزدی کارگران پیمانکاری شهرداری یاسوج؛ شهردار ادامه -*

 .ی بیکاری معرفی کند پرداخت ندارد، کارگران را به بیمه توان

سندیکا و تشکل کارگری  ۴۱ی  دشواری زندگی کولبران در سراسر کردستان؛ بیانیه -*

 .های فارسی و کردی ی کولبران به زبان دنیا در باره

ی  اهواز نسبت به ادامه ۲اعتراضات کارگران حق طلب فضای سبز شهرداری منطقه  -*

 .های توخالی مسئوالن ادامه دارد تکلیفی شغلی و معیشتی و وعدهبال

 ۴۹۱۱آذر  ۴۱چهارشنبه 

شهر سرداران شوشتر برای دومین روز جاده را به روی  جوانان جویای کار و اهالی -*

 .سرویس کارگران شرکت کشت و صنعت خمینی بستند

 کارگران شغلی ی آینده ی درباره ابهام سوخت؛ دلیجان ایزوگام ی کارخانه -*

ی کاال از انبارهای بنادر  برخی واردکنندگان حاضر به تخلیه :وزیر راه و شهرسازی -*

 .نیستند

های معوقه اعتراض  دستمزد به اعتراض در آبادان شهرداری اتوبوسرانی کارگران  -*

 .کردند

های برق نسبت به کاهش حقوق، تبعیض و عدم پراخت بموقع، به  کارگران نیروگاه -*
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1006987-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/5090901/%DB%B3%DB%B2%DB%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5090901/%DB%B3%DB%B2%DB%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5090901/%DB%B3%DB%B2%DB%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5090901/%DB%B3%DB%B2%DB%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1007413-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1007413-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1008147-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5091460/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5091460/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5091460/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5091460/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1008105-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


 .ی اعراض برآمدند ادامه

 جذب طرح مجلس بالتکلیفی؛ ادامه از سوادآموزی نهضت آزمون نشدگان پذیرفته انتقاد -*

 .کند بررسی را نشدگان پذیرفته آزمون

درصد  ۲۲درصد؛  ۹۴۸۵بیکاری تابستان  های مجلس اعالم کرد؛ مرکز پژوهش -*

 .بیکاران به جمعیت غیرفعال پیوستند

 .ستا نشده پرداخت هنوز اهواز شهری قطار کارگران   مزدی مطالبات -*

 عمرانی پیمانکاراندر نشست کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران مطرح شد؛  -*

 هزار ۱۱ تا ۴۱ وجود .است نزدیک نفر میلیون ۲ بیکاری هستند؛ انقراض حال در

 .ثبت شده است تمام نیمه ی پروژه

های دامی مقابل استانداری، تجمع  دامداران استان سمنان نسبت به کمبود و گرانی نهاده -*

 .اعتراضی نمودند

 همراه کوه و نان جز که کودکانی و مردان زنان،شد؛ وگو با ایلنا مطرح  در گفت -*

 .اند مرزی کاسبان نیستند، چی قاچاق کولبران ندارند؛ دیگری

 .مقابل مجلس، تجمع نمودندنیروهای قرارداد کار معین حق طلب آموزش و پرورش  -*

واکسن همگانی : های کارگری، معلمان و بازنشستگان ها و تشکل ی مشترک گروه بیانیه -*

 .گردد و رایگان، خواستی فوری و عمومی قلمداد می

اتحاد  -۲اسفند  ۹۱معلمی /گروه کارگری -۱: امضاء کنندگان این بیانیه عبارتند از

کانون گفتگوی بازنشستگان  -۴ه اتحاد بازنشستگان گرو -۳سراسری بازنشستگان ایران 

شورای  -۷سندیکای نقاشان البرز  -۶اتحاد بازنشستگان ایران  -۵تأمین اجتماعی 

 های کارگری کمیته پیگیری در راه ایجاد تشکل -۸بازنشستگان ایران 

 .هایی که در آذر سوخت روزگار  سخت بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور؛ وعده -*

 .کارگران شرکت آتیه سازان پرشیا برای اعتراض به کاهش حقوق، اعتصاب نمودند -*

های توزیع مرغ آذربایجان شرقی، وارد دومین روز اعتصاب خود  تعدادی از فروشگاه -*

 .شدند

 ۴۹۱۱آذر  ۰۲پنجشنبه 

ی  سازمان پسماند شهرداری بجنورد برای تأمین امنیت شغلی، به ادامه کارگران -*

 .پرداختند اعتراض

ی سامان کاشی بروجرد نسبت به عدم پرداخت مطالبات و بالتکلیفی  کارگران کارخانه -*

 .شغلی مقابل فرمانداری، تجمع اعتراضی نمودند

 ۹۱ به فقر خط کنید؛ واقعی را دستمزدها .خواهیم نمی یارانه :فعال کارگری در قزوین -*

 .آینده سال بودجه در سازی همسان اعتبار اختصاص لزوم .رسیده تومان میلیون

فرهنگیان سردشت  نسبت به عدم تحویل زمین و مسکن مقابل فرمانداری و شرکت  -*

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1007915-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1007915-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5091532/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B8-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DB%B2%DB%B2%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5091532/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B8-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DB%B2%DB%B2%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5091532/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B8-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DB%B2%DB%B2%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5091532/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B8-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DB%B2%DB%B2%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1007755-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1008090-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1008090-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1008090-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1007034-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1007034-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1006192-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1006192-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


 .مسکن فرهنگیان، تجمعات اعتراضی برپا داشتند

 ایام در که چیست ما گناه طلبکاریم؛ بیکاری مقرری ماه سهدر تماس با ایلنا مطرح شد؛ -*

 !شدیم؟ بیکار کرونا

کشاورزان شهرستان رودان نسبت به قیمت پایین بادمجان با ریختن محصولشان به کف  -*

 .خیابان، اعتراض نمودند

 ۴۹۱۱آذر  ۰۴جمعه 

ای قزوین علیرغم وعده و وعیدها،  کارگران اخراجی اداره راهداری و حمل و نقل جاده -*

 .ای همچنان روبرویند ی بالتکلیفی شغلی و بیمه با ادامه

 از یکی کارگر هزار ۹۱ شغلی امنیتمعاون قضائی دادستان کل کشور مطرح کرد؛  -*

 .کنند کمک مسئوالن است؛ خطر در شهریار تولیدی های واحد

هزار و سیصد نفر از نویسندگان، شاعران، ی بیش از  بیانیه: کانون نویسندگان ایران -*

 .هنرمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی

 رسید؛ تومان هزار ۴۱۱ و میلیون ۱ به آبان در معیشت سبددهد؛  ایلنا گزارش می -*

 .زندگی های هزینه در تومانی هزار ۲۱۱ و میلیون ۹ حداقل افزایش

عیناً از روز شمار ( آذر ۹۲ تا جمعه ۹۴جمعه )ی یک هفته  نمای آنچه را که در فاصله

این اعتراضات با وجود کمیت فراوان و گسترش دهد که  ام؛ نشان می کارگری هفته آورده

، به دلیل پراکندگی و نداشتن تشکل، فاقد تأثیرگذاری هموزن خود جغرافیایی و تنوع صنفی

ست که هستند؛ ولی به هر روی هر یک آنان اعتراضی شکل گرفته در برابر قدرت حاکم ا

ی جغرافیای ایران، در وضعیت  ست که در پهنه ای  خود نمایانگر مطالبات برآورده نشده

ی  دشوار تورم لجام گسیخته، گرانی، بی اعتباری پول ملی، دستمزد ناچیز، نبود بیمه

ی سلسله  ی ما، آنان را در پیکره ی بیکاری، تمامیت نیروی رنج و کار جامعه درمان و بیمه

ای از ب ود پاندمی کرونا، به هر طریقی در کف خیابان  نوع بدون هیچ واهمهاعتراضات مت

 .زند فریاد می

های بی توجهی و کم  ی پایه امروز به مانند چهار دهه حاکمیت سرمایه در ایران، همه

توجهی کلیت کارگزاران نظام در نادیده گرفتن قانون اساسی، که باید خود پاسدار و مجری 

ی  در یکی از اصول خود به صراحت بر حق برخورداری از بیمهآنجا که مفاد آن باشند، 

 .خورد بیکاری و نیز تعهد دولت به تأمین آن برای آحاد مردم تأکید کرده، به چشم می

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، »قانون اساسی،  ۲۱طبق اصل 

اه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به سرپرستی، در ر بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی

های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است  خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1008321-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1008321-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1008580-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1008580-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1007976-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل . همگانی

های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین  از مشارکت مردم، خدمات و حمایت

شود، راهی جر  ی این حقوق قانونی به هیچ گرفته می ا در این میان که همهام« .کند

 !ماند رویارویی آشکار بین نیروی مادی کار و سرمایه باقی نمی

ی  ی پورسانت بگیران و رانت خواران و بدنه در دل این بحران عمومی، باید علیه همه

نشینند و برای  شان می های خانه ها که در ها و فرقه بوروکراسی فاسد دولت روحانی، امنیتی

ی  باید همواره دنبال نقطه. کنند تا خود را کارساز جا بزنند، جنگید مردم خبر تهیه می

 !تری نماید یافته ی این اعتراضات را وارد فاز سازمان تعادلی باشیم که سطوح پراکنده

ردم را متشکل و روی ما است، این بوده و است که م ی روشن پیش ی وظیفه آنچه به مثابه

نیروهای آگاه و مترقی وظیفه دارند به مردم یادآور گردند که در این . یافته بیابیم سازمان

شان، کلید راهیابی سطوح  یابی ی جمعی در تشکل رویاررویی نابرابر، تنها راه اعمال اراده

خاسته پا  ی به تا آن هنگام که توده. هاست ی نابرابر، برای پرکردن شکاف این مبارزه

ی جمعی خود را به صورت متشکل اعمال کنند، در این جنگ نابرابر یا  نتوانند اراده

. خورند یا باید در پی راه فردی و در پراکندگی برای فرار از مهلکه باشند شکست می

دار و یکدست بوقت سرکوب، دنبال  چهار دهه مبارزه نشان داده که در برابر دشمن نشان

غیر متشکل، برون رفت جمعی از انسداد موجود را صرفاً  های فردی و کردن راه

تر عمل کنند و  دارد که قوی کند و اعمال کنندگان قدرت سرکوب را بر آن می دشوارتر می

 .های پیشروی را سد نمایند ی راه همه

راه نجات حل معضالت جامعه و خالصی آن با انداختن : باید به مردمان جامعه قبوالند

ها و یا در ترجیح انتخاب بد در برابر بدتر  در صندوق انتخابات جناحهای رأی  برگه

برای خالصی و راه یابی جامعه . های سیاسی غرق در دزدی، اختالس و فساد نیست جناح

جویی در خارج نیست که از آستین این و آن به در آیند  به دمکراسی، منجی راه یابنده و راه

های همه چیز دان، صندوق و ضریح و عالم غیب حاصل و یا با دخیل بستن به کائنات و فق

. ی در شرف  فروریزی را نجات دهد تواند این جامعه امید تنها پایگاهی است که می. آید نمی

 . امید را باید بنا نهاد و ساخت. امید را هم نباید این در و آن جستجو  نمود تا کامروا شد

ست یابی به برابری و دمکراسی باید با ی نیروهای چپ و باورمند به مبارزه و د همه

چپ . آید یافته از مسئولیت شناسی می ی سازمان مبارزه. مسئولیت تاریخی خود عمل نمایند

از عملکرد شکست بیرون نیامده است، که امروز، دیروز خود را ببوسد و به کناری نهد و 

. یافته دیروزی بَردرو به سوی راه زوال « چه بودیم و چه شدیم»با نگاه یأس آلود که 

کار و سرمایه  -ی نابرابر  برعکس باید از شکست گذشته بیاموزد و دریابد در این مبارزه



ها و دست  ضرورتاً باید بر قدرت بود نه با قدرت، در کنار مردم بود نه در برابر آن -

 !ندکن ای نبرد که خود از پیروزی مردم و اقتدار آنان رو ترش می یاری رو به سوی شهنه

های مستقل، و  ها در تشکل ی کارگری یگانه راه تجمیع آن های پایه یادمان نرود برای تشکل

برای مردم . شان است ای ها و پیشروی آنان در پیکار توده یابی و تقویت همگرایی سازمان

شان، به صف شدن در پایگان  یابی متشکل ها و سازمان متفرق نیز راهی جز تجمیع آن

، بدوت توسل به خدا و شاه و نجات بخش دیگری، هیچ راه ناگزیری مبارزاتی خویش

 !برای برون رفتن شرایط موجود نیست

ی یک انقالب بزرگ را پشت سر خود داریم و  در بهمنی دیگر  یادمان نرود ما که تجربه

های مردم  باید دریابیم؛ محال است اکثریت قاطع توده. کنیم امین سالگرد آن ورود می ۴۹به 

ای  ران علیه بی حقی عمومی و فالکت موجود بشورند و دست به اقدامات مستقل تودهای

امری که در بهمن . برنند، ولی با نظام تولیدی حاکم در این کشور به ستیز بر نخیزند

خ داد و شاه تا آبان آن سال، به زبان خویش گفت که  ۹۹۵۱ صدای انقالب مردم را »ر 

ی برای رهایی و حق حاکمیت مردم در ایران و پایان دادن ا امروز هم هر مبارزه. «شنیدم

گاه مادی آن، یعنی کلیت نظام  به بی حقی عمومی، تنها با در افتادن با ستمگری و تکیه

باره شادی  های کروز خود، یک دست غیبی در کار نخواهد بود که با موشک. آید فراهم می

 !و آبادانی را بر جهنم اسالمی حادث کند

دمکراسی را تنها . آید گری چیزی بدست نمی ذیریم با سالم و صلوات و فوت کاسهباید بپ

ی مخالفین دمکراسی  ی نابرابر موجود و از طریق جنگیدن با همه توان از دل مبارزه می

را به درون سینی جای  آزادی و دمکراسی امری نیست که در روز آفتابی آن. بدست آورد

 . شکش کننددهند و بر سر درب هر منزلی پی

باید با صدای بلند به گوش هر کسی خواند و به نوعی فرو کرد؛ هیچ دگرگونی بنیادی در 

وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران غارت زده، بدون در هم شکستن نظام تولیدی 

. ی حاکم و ایجاد یک نظام تولیدی آزاد از بهره کشی و چپاول، عملی نخواهد شد کشانه بهره

و هم شیخ در دیروز و امروز به خوبی به یاد دارند و از همین روست که این را هم شاه 

کسی که این حقیقت آشکار و مسلم را نپذیرد و یا الپوشانی . گویند با زبان زور سخن می

 . ی انقالب ایران را انکار کرده است کند، بزرگترین حقیقت درباره

ی مقدم انقالب و نجات ایران  امروز به مانند دیروز، واژگونی جمهوری اسالمی وظیفه

در حدی که مردم  -درهم شکستن این رژیم فوق استبدادی که روح حاکمان پیشین را . است

 . ی عموم آحاد جامعه است سفید کرده، یگانه وظیفه -فرستند  به کفن دزد قبلی، درود می

شاهانه فراهم  ی آمرانه« پیمان نوین»ی این و آن و  این امر با دخیل بستن به طرح و نقشه

های  ی رویارویی ی اصلی و اساسی آن در صحنه را با نیروی محرکه باید آن. آید نمی



کارگران، معلمان، پرستاران، سایر مزد بگیران جامعه، بازنشستگان، )روزانه یعنی 

شان که دانشجویان و  های روستائیان زحمتکش، جمعیت میلیونی بیکاران به همراه خانواده

درصدی جغرافیای  ۱۱که همان جمعیت ( کنند الن و آنان که با قلم پیکار میفارغ التحصی

پردازد،  ی ما موجود و هر روز بابت این حضورشان هزینه می که در کف جامعه ایرانند

داری را  سنگر بندی نمود و آرایش مبارزه علیه نظام سرمایه. سازمانش داد. همراه شد

بی به آزادی و برابری و دمکراسی و راه دستیابی یا در غیر این صورت دست. تدارک دید

یافته  ها پروراندن خواب خوش خیالی بیش نیست و بدون این مبارزه متشکل و سازمان بدان

 !هیچ آزادی و دمکراسی و برابری و عدالت اجتماعی، دست یافتنی نیست

 ! کنید دنبال وانیدت می زیر ،لینک کارگری روزشمار سایت از را ۹۱ شماره هفته روزشمارکارگری
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