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 رسخن:س

 ،سیستم سرمایه داری

 کان کاردمولد کو 
وابسته یکی از بیشرمانه ترین جلوه های رشد سرمایه داری 

در ایران رشد روز افزون استفاده از کار کودکان و استثمار 
هم اکنون بر بستر بحران اقتصادی  وحشیانه آنها می باشد. 

رشد یابنده نظام سرمایه داری حاکم و فروپاشی دائمی 
به طور روزمره بر تعداد  ،خانواده های زحمتکش و کارگری

چند کودکان کار اضافه می شود. شکی نیست که هم اکنون 
میلیون کودک کار در جمهوری اسالمی وجود دارند، اما در 
پرتو خفقان ناشی از دیکتاتوری عریان جمهوری اسالمی و 
اعمال سانسور شدید بر مطبوعات، نه تنها هیچ رقم دقیقی 
از کودکان کار در دست نیست؛ بلکه مهمتر از آن، تصویر 

ن نیز واقعی ای از شرایط دهشتناک زیست و کار این کودکا
 در جامعه وجود ندارد.

دا از کودکان خیابان که هر روز در گوشه و کنار شهر ها ج 
شاهد زندگی پر رنج و محنت آنها می باشیم در برخی از 

که با وحشیانه ترین درجه استثمار توام  –رشته های تولید 
بتوانند حضور کودکان پر رنگ تر از آن است که   -می باشد

شرایط طاقت فرسای کار در  از جمله. کنندانکار  وجود آنها را
حجم باالیی  ،کارگاه های قالی بافی و کوره پز خانه ها در 

 آنچنان می شود. این واقعیت از کار بوسیله کودکان کار انجام
رکز آمار و ترین گزارشات مدر تازهاست که غیر قابل کتمان 

اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
شمار کودکان "که است مورد تاکید قرار گرفته و گفته شده 

جالب . است "کار در ایران با شتاب زیادی در حال افزایش
است که در شرایطی به وجود کودکان کار و رشد روزافزون 

کار جمهوری  قانون 79در ماده  آن اعتراف می کنند که
  است. سال ممنوع اعالم شده 15کار کودکان زیر  ،اسالمی

اما واقعیت این است که استفاده از نیروی کار کودکان در 
ذات سیستم ظالمانه سرمایه داری وجود داشته و از آن جدائی 
ناپذیر می باشد. به همین خاطر است که با سلطه هر چه 

همگان شاهد حضور  ،بیشتر سیستم سرمایه داری در ایران

  2 صفحه    کودکان کار در بازار کار کشور و رشد روزافزون 

های بازداشت شدگان روز تجمع خانواده

 کارگر در مقابل زندان اوین

خرداد ماه، در چهلمین روز بازداشت موقت  1۸روز شنبه 
ها و شماری از دوستان دستگیر شدگان روز کارگر، خانواده

ندان اوین تجمع اعتراضی برگزار کرده این افراد در مقابل ز
 11و خواهان آزادی آنها شدند. این زندانیان روز چهارشنبه 

ماه، همزمان با روز جهانی کارگر، در تجمع  اردیبهشت
اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای 
امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع، بازداشت شدند. 

دادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر علیرغم آزادی تع
شود که قرار کماکان تحت بازداشت هستند. گفته می

 .بازداشت این افراد تمدید شده است
 

جان باختن یک پرستار طرحی در ایالم در 

 حین کشیک

خرداد ماه، یک پرستار  ۳1بر اساس گزارشی به تاریخ جمعه 
طرحی بیمارستان امام علی شهرستان چرداول در ایالم در 
حین کشیک کاری دچار ایست قلبی شده و جان خود را از 
دست داد. در این گزارش آمده که: مسئوالن نظام پرستاری 
به دلیل بارِ حقوقی موضوع، از بیان علت جان باختن این 

ونی سر باز زدند. دبیرکل پرستار تا زمان اعالم پزشکی قان
خانه پرستار در این زمینه اظهار داشت که: پرستاران بارها 

های نارضایتی خود را نسبت به کمبود کادر درمانی، شیفت
کاری پیاپی و عدم رعایت استاندار جهانی در رابطه با نسبت 

اند. پیشتر موارد تعداد پرستاران به تعداد بیماران اعالم کرده
مرگ پرستاران در حین کار و به دلیل فشار کاری متعددی از 

زمینه با وجود های پیشباال رخ داده است. داشتن بیماری
فشار و استرس کاری باالی پرستاران گاهاً مسبب ایست 
قلبی پرستاران در حین کار یا بعد از کار بوده است. در ادامه 
این گزارش تاکید شده که: در عین حال پرستاران طرحی 

برند، فشار کاری های انتظار استخدام به سر میدر داالنکه 
کنند. پرستاران طرحی، بار استخدامی بیشتری را تحمل می

کنند و برای دولت ندارند، حداقل حقوق را نیز دریافت می
ها بر دوش بیشترین بار خدمات درمانی در بیمارستان

پرستاران طرحی است که متأسفانه اکثرا هم سرانجام 
 .شوندخدام نمیاست

 درباره زندگی رفیق

 فتح اهلل فربود شهرکی

رفیق شهید فتح اهلل فربود شهرکی در  ،چریک فدایی خلق
در شهرستان بندرعباس در یک  1۳۳6بهمن سال  25

متولد شد. پدرش کارمند اداره دارایی با درآمد متوسط خانواده 
فرزند چهارم خانواده  ، فتح اهلل و رفیقبود  و مادرش خانه دار

رفیق فتح اهلل دوران ابتدائی را در دبستان مشیر دوانی  بود.
بندر عباس سپری کرد و سپس به دبیرستان ابن سینا رفته  

 و تا سال دوم ریاضی در این دبیرستان به تحصیل پرداخت.
با مشاهده فقر و رنج توده های رفیق فتح اهلل از همان جوانی 

همواره در تالش بود تا در حد امکان خود دردمند در جامعه 
به دوستان نیازمند و بی بضاعت اش کمک نماید و همواره 
نسبت به بی چیزان احساس همدردی نشان می داد. این 
روحیه نوع دوستی از جمله خصوصیات مثبتی بود که تا پایان 
عمر با وی باقی ماند و انگیزه ای در حرکت او به سوی 

بی و حرکت های آزادیخواهانه و مردمی اندیشه های انقال
 .اش شد آنهم در دوران نو جوانی و جوانی

و ادامه مبارزه مسلحانه در  49بارستاخیز سیاهکل در سال 
و مردم  جو سیاسی جامعه کامال دگرگون شد 50دهه 

جدیدی پیدا کردند. و چشم اندازهای مشغولیت های فکری 
می جنگند  "برای چه و به چه خاطر"این پرسش که چریکها 

ر و بطور وسیعی در میان مردم و جوانان در سطح کل کشو
مطرح شده بود. روشنفکران و توده های ستمدیده که ظلم 
و ستم رژیم وابسته به امپریالیسم شاه جانشان را به لب 

و دیکتاتوری و خفقان نفس بُر آن دوران بر رسانده بود 
توان می "ال می دیدند که زندگی شان سایه افکنده بود، ح

دندان بن ک در برابر دشمنی این چنین تا با نیرویی کوچ
و این امر روحیه آنها را ارتقاء داده و  "مسلح، به پا خاست

       3صفحه          ساخت.  می بارور امید را در دلهایشان
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 هوری اسالمی!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جم

 1از صفحه        سیستم سرمایه داری ... 

و این سیستم به حکم قانون استثمار  می باشند این پدیده
هر چه وحشیانه تر نیرو ی کار هر قانون دولتی را بی تردید 

بودن  "ممنوع"به همین دلیل هم از سر راه خود بر می دارد. 
پیوستن جمهوری اسالمی و یا  "قانون کار"کار کودکان در 

منع "جمهوری اسالمی به کنوانسیون 
ر نوع آن ه 19که در ماده  "کار کودک

شده اعالم کشی از کار کودک منع بهره
در زندگی واقعی با توجه به حرص  است

که تنها در جستجوی  انو آز سرمایه دار
محلی از اعراب  ،دنسود بیشتر می باش

 .ندارد

 ،اندیشمند بزرگ طبقه کارگر، مارکس
توصیف نمود  "کار مرده ای "ا سرمایه ر

کار زنده مانند وامپیر تنها با مکیدن "که 
جان می گیرد و هر قدر بیشتر کار زنده 

)سرمایه،  "بمکد، بیشتر زنده می ماند.
به  (.2۳0جلد اول، فصل هشتم ص 

همین دلیل هم هست که سرمایه داران 
خون آشام چنین بیشرمانه در جستجوی 

کار زنده کودکان اند تا در ازای نابودی زندگی آنها زندگی 
کودک کار میلیون  152وجود انگلی خود را رونق بخشند. 

سازمان یونیسف )صندوق کودکان ملل که در سطح جهانی 
خود ، گزارش کرده است (2019ژوئن  11به تاریخ  -متحد

آموزش فوق الذکر مارکس است و گواه زنده ای بر صحت 
این نشان می دهد که تحت سیستم سرمایه داری به صرف 
تصویب این یا آن قانون مبنی بر منع کار کودک نمی توان 
از آن جلوگیری کرد و تنها با نابودی این سیستم 

دردناک کار استثمارگرانه است که می توان بر پدیده زشت و 
 کودک نقطه پایانی گذاشت.

اران جمهوری اسالمی گاه با گرفتن ژست دلسوزی سردمد
رشد پر شتاب کار کودکان  برای کودکان کار در حالی که از

د کمیت این نمی کوش در عین حالد اما نخبر می ده
 .کمتر ذکر کنندد نرا تا می تواندر کشور  کوچک کارگران

برای نمونه چندی پیش یکی از نمایندگان جمهوری اسالمی 
میلیون کودک  7تا  ۳شورای اسالمی از وجود  در مجلس 

آمار وزارت کار از یا  .کار در جمهوری اسالمی خبر داده بود
هیچ کدام از اینها هزار کودک کار خبر میدهد که  499وجود 

 د.نبه هیچ وجه با واقعیت انطباق ندار
در جامعه در حالی که اثرات کار رشد فزاینده تعداد کودکان  

د کننده ای بر روح و جسم و جان بخش قابل دراز مدت نابو
توجهی از آحاد آسیب پذیر جامعه یعنی کودکان باقی می 
گذارد، در بازار کار نیز با توجه به مزد ناچیزی که به آنها 
پرداخت می شود، درجه استثمار نیروی کار را هر چه شدیدتر 
ساخته است. شکی نیست که وجود این منبع بسیار ارزان 

ار سود های هر چه بیشتری را برای سرمایه داران نیروی ک
زالو صفت ایران تضمین می کند. از طرف دیگر در غیبت 

وجود کمترین قوانین موثر و دمکراتیک ناظر بر محیط های 
کار، کودکان کار در معرض انواع دیگر آسیب های اجتماعی 
نظام گندیده سرمایه داری نظیر استثمار جنسی، کتک و 

وحی و جسمی، اعتیاد و .... قرار دارند. تمامی اینها آزارهای ر
محصول حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته بر کشور 

 ماست.    
به ت این است که هر چه واقعی

دلیل سلطه سیستم سرمایه داری 
فقر و فالکت در سطح جامعه ابعاد 

کند و قدرت می وسیع تری پیدا 
خانوار های کارگری در تامین 

گردد می معیشت خود تضعیف 
کودکان بیشتری اجبارا بسوی بازار 

تا کمکی به  کشیده می شوندکار 
 دتامین معیشت خانواده محتاج خو

با  نمی تواناین واقعیت از باشند. 
اندرز و نصیحت و حتی تصویب 
قانون ممانعت کرد. اگر قرار باشد 
شرایطی بیافرینیم که کودکان به 

به   معاشجای تالش برای تامین 
آموزش و زندگی کودکانه خود بپردازند باید نظم ظالمانه 

م بشکنیم. در شرایط کنونی رژیم جنایتکار حاکم را در ه
نظام ظالم و فاسد جمهوری اسالمی با چنگ و دندان از 

حفاظت می کند و برای تامین  سرمایه داری وابسته ایران
این از هیچ جنایتی دریغ نمی ورزد.   سرمایه دارانمنافع 

واقعیت بار دیگر آشکار می سازد که به صرف رفتن این رژیم 
م هم ماهیت با رژیم قبلی، نمی توان از زیر بار و آمدن رژی

پایان  کار ستم و استثمار رهائی یافت و به پدیده کودکان
کارگران و همه نیرو های آزادیخواه باید لبه داد. از این رو 

مبارزات خود را جهت نابودی جمهوری اسالمی و نظام  تیز
 سرمایه داری وابسته حاکم قرار دهند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توصیف نمود که  "کار مرده ای " سرمایه را  ،اندیشمند بزرگ طبقه کارگر، مارکس

زنده بمکد، مانند وامپیر تنها با مکیدن کار زنده جان می گیرد و هر قدر بیشتر کار "

به همین دلیل هم  (.230)سرمایه، جلد اول، فصل هشتم ص  "بیشتر زنده می ماند.

هست که سرمایه داران خون آشام چنین بیشرمانه در جستجوی کار زنده کودکان 

 152اند تا در ازای نابودی زندگی آنها زندگی انگلی خود را رونق بخشند. وجود 

 -سازمان یونیسف )صندوق کودکان ملل متحد کهکودک کار در سطح جهانی میلیون 

آموزش خود گواه زنده ای بر صحت ، گزارش کرده است (201۹ژوئن  11به تاریخ 

فوق الذکر مارکس است و این نشان می دهد که تحت سیستم سرمایه داری به 

صرف تصویب این یا آن قانون مبنی بر منع کار کودک نمی توان از آن جلوگیری کرد 

دردناک و تنها با نابودی این سیستم استثمارگرانه است که می توان بر پدیده زشت و 

 کار کودک نقطه پایانی گذاشت.

 روزهِ کارگران معدن سرب کوشک، در پی وعده فرماندار بافق 12خاتمه اعتراض 

 40خرداد ماه، یکی از کارگران معترض معدن سرب در تشریح مشکالت خود و سایر کارگران گفت: ما  22روز چهارشنبه 
و کسری حقوق خود،  97نفر از کارگران معدن روباز سرب و روی کوشک به دلیل بکارگیری نیروی بازنشسته در آبان ماه 

ود: فرماندار بافق قول وساطت داد و گفت که به زودی اردیبهشت ماه به سر کار نرفتیم. وی در ادامه افز 29از روز یکشنبه 
روز اعتصاب، کارگران  12شود که به وعده خود عمل کرد و امروز چهارشنبه بعد از مشکل کارگران این قسمت برطرف می

یز با بعد از گفتگو با شورای کارگری به کار بازگشتند. بر اساس این گزارش، مدیر روابط عمومی معدن سرب کوشک بافق ن
اعالم این خبر گفت: با وساطت فرماندار بافق، شورای کارگری و همکاری کارگران مشکل کارگران این واحد معدنی مرتفع 

اند. شورای کارگری شهرستان با حضور فرماندار و کارگران نشستی شده و در حال حاضر کارگران معدن مشغول به کار شده
کارگر قسمت روباز معدن که اکثراً  40سرب کوشک برطرف شد. در نتیجه هر برگزار کرد که در آن همه قضایای معدن 

 .راننده هستند به محل کار خود برگشتند

 

 تن از کارگران معدن کوشک بافق ۴اخراج حداقل 
گویند: پس نفر از کارگران معدن کوشک بافق در استان یزد اخراج شدند. این کارگران می 4روز شنبه یکم تیر ماه، حداقل 

اند. این از حضور در معدن متوجه شدیم که دیگر شاغل نیستیم و اثر انگشت ما را از سیستم حضور و غیاب حذف کرده
: در این شرایط اقتصادی، پیدا کردن شغل گوینددانند و میکارگران عدم تمدید قرارداد شغلی خود را یک مشکل اساسی می

و منبع درآمد جدید ساده نیست. بر اساس این گزارش ، روابط عمومی معدن، تعدیل این کارگران را به علت کمبود آب 
 گوید: در معدن، کمبود آب داریم  در حالیکه کارخانه معدن برای فعالیت با تمام ظرفیت، نیاز به آب دارد.  دانسته و می

 

جان باختن یک معدنچی بر اثر 

 گازگرفتگی در معادن

 زغال سنگ البرز شرقی 

 
 
 
 
 
 
 
 

خرداد ماه، مجتبی گیالن کارگر  26ظهر روز یکشنبه 
 11ساله معدن در حین کار در تونل شماره  29حدودا 

معدن زغال سنگ رزمجا غربی طزره از معادن 
چهارگانه شرکت سنگ البرز شرقی، دچار گاز گرفتگی 
شده که بعد از وقوع حادثه به بیمارستان والیت دامغان 

شدت گاز گرفتگی در شود، اما به دلیل منتقل می

 .دهدبیمارستان جان خود را از دست می
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 چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!

 1 صفحۀ از     .....اهلل فتح رفیق زندگی بارۀ در

 اعمال قهر انقالبی که شرایط در این 
 )تصور بر سنگینی دو مطلق چریکها

 دشمن و ضعف مطلق  قدرقدرت بودن
 ذهن توده ها  بر نیروهای مردمی(

 شور  ،ضرباتی اساسی وارد ساخته بود
 گزینجایبه تدریج مبارزه اشتیاق به و 

 مبارزه مسلحانه .  می شدسکون و رکود 
امکانپذیری مبارزه علیه ظلم و  در جامعه، چریکهای فدائی خلق و دیگر نیروهای انقالبی

سرکوبگرانه ماهیت به خصوص که مبارزه مسلحانه  ،بودداده در مقابل همگان قرار را ستم 
و تبلیغات عوام فریبانه  او برکنده خویی درنده از چهره نقاب دشمن را هم عریان نموده و 

رفیق فتح اهلل از جمله جوانانی دستگاه تبلیغاتیش را در مقابل توده ها افشاء نموده بود. 
 .آگاهی انقالبی یافته و رشد می کردبود که در چنین شرایطی 

که رژیم  57حدود شانزده سال داشت تا سال  در آن زمانرفیق که  1۳52از سال 
فتح اهلل رفیق دیکتاتوری شاه به قدرت انقالب توده ها به زباله دان تاریخ ریخته شد 

بودند به مطالعه و بحث و سپس  شاهمخالف رژیم افراد آزادیخواه و همراه با دوستانش که 
که  ن پروسه ای بودبا طی چنی. خلق پرداختهواداری از سازمان چریکهای فدائی به 

رفیق فتح اهلل  .گردیددر بندر عباس تبدیل آن سازمان به یکی از فعالین  وی به تدریخ
همچون هزاران جوان دیگر که مبارزه مسلحانه چریکهای فدایی خلق و فداکاری ها و 

سقوط عشق به این سازمان را در قلبهایشان بارور ساخته بود به دنبال  ،جسارت های آنها
شاه انتظار داشت که این سازمان به وظیفه بزرگ خود یعنی تحلیل آنچه اتفاق رژیم 

افتاده بود و نشان دادن راه ادامه انقالب تا پیروزی یعنی قطع قطعی سلطه امپریالیسم و 
نابودی نظام سرمایه داری وابسته اقدام و عمل کند؛ اما بر عکس این انتظار انقالبی، وی 

 سیاستهای مماشات جویانه کسانیفدایی هم دوره خود، شاهد  همانند نسل پرشور رهپوی
، کسانی قرار گرفته بودندچریکهای فدائی خلق ایران به ناحق در رهبری سازمان شدکه 

حمایت و دسته خمینی و جمهوری اسالمی  داراز  که به جای تداوم انقالب توده ها، 
سازمان، رفیق فتح اهلل خیلی کردند. با مشاهده سازشکاری ها و مماشات طلبی های آن 

که  ایران و به هواداری از چریکهای فدایی خلق کردهجدا  از آن سازمانخود را  زود صف
اعالم کرده بودند در رأس آن سازمان مارهای خوش و خط و خالی کمین کرده اند که 
 سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را به آستانبوسی بورژوازی می برند،پیوست. او می

و سنتهای اولیه سازمان ارزش ها  ،به تئوری ها دید که چریکهای فدائی خلق همچنان
رند و در حد توان خود در آن جهت حرکت می کند. رفیق فتح اهلل پس از پیوستن باور دا

بهمن و هسته های  19نقش فعالی در سازماندهی جنبش دانش آموزی  به چریکها،
 د. سیاسی نظامی در بندر عباس ایفا نمو

ایجاد یک کمپ در جهت رفیق فتح اهلل از جمله رفقایی بود که وقتی قرار شد رفقای بندر 
. در گردیدیکی از پیشبرندگان این برنامه گام بردارند، آموزشی در کوه های بلوچستان 

 توسط نیروهای ارتجاع، جریان همین برنامه یکبار در حوالی کهنوج  در یک درگیری
گلوله در دستش باقی ماند و وی را رنج داد. به دنبال این درگیری  مجروح شد که تا مدتی

رفیق به بندر بازگشت و سپس همراه با رفقای دیگری عازم تهران شد . متاسفانه در 
پایگاه رفقا لو رفت و رفیق دستگیر و پس از یک ماه بازجویی و شکنجه  60تابستان سال 

در بیدادگاه های جمهوری اسالمی به اعدام  در اوین به بندر عباس منتقل شد و سرانجام 
با شلیک گلوله های  60مهر سال  15 در گردید. دژخیمان جمهوری اسالمی م ومحک

حامی استثمارگران به قلب سرخ و گرم این چریک که همواره برای کارگران و 
ترتیب ستمدیدگان می تپید جنایتی دیگر بر پرونده سراسر جنایت خود افزودند. به این 

چریکهای فدایی خلق یکی از یاران و رزمندگان فراموش نشدنی خود را از دست دادند. 
رفیقی را از دست دادند که خصال انقالبیش و اندیشه های  آزادیبخشش همواره الهام 

 بخش یارانش خواهد بود.

 د!یادش گرامی و راهش پر رهرو با

  

 شرکت در خاطرسیمان کارون به  مبارزکارگر  ۴احضار 

 دادگاهاعتراضات کارگری به  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خرداد ماه، از کارخانه سیمان کارون خبر داده شد که چهار کارگر این  29روز چهارشنبه 
اند. بر اساس گزارشی که در ،به دادگاه احضار شده95کارخانه به دلیل اعتراضات سال 

رسانه ها انعکاس یافته است،برخی منابع کارگری در تشریح جزییات احضار کارگران 
کارگران سیمان  95ت بهمن و اسفند سال دنبال سلسله تجمعاسیمان کارون گفتند: به

کارگر با شکایت  4کارون در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت، 
کارفرما به مراجع قضایی احضار و برای آنها پرونده تشکیل شده است. با شکایت کارفرما 

اع داده شده دادگاه کیفری مسجدسلیمان ارج 102ی پرونده این کارگران اخیرا به شعبه
و جلوگیری از « شرکت در تجمعات غیرقانونی»و « اخالل در نظم جامعه»آنهم به اتهام  

بار با حکم مراجع قضایی  از  4اجرای پروژه فاز دوم کارخانه.  اما این کارگران تاکنون  
ست که پیش از این اند. احضار کارگران سیمان کارون درحالیاین اتهامات تبرئه شده

ن سیمان کارون برای پیگیری مطالبات صنفی خود با نهادهای دولتی و مراجع کارگرا
شهرستان مسجد سلیمان و چند نهاد امنیتی و نهاد  قضایی همانند استانداری، فرمانداری

 10اند. در این گزارش در ادامه آمده است که: پیش از این نیز، نگاری کردهقضایی نامه
، این کارگران از سوی پاسگاه شهر گلگیر احضار شده بودند که 96اردیبهشت ماه سال 

به قید وثیقه آزاد شدند. گزارش در بخش دیگری می افزاید؛ یکی از کارگران احضار شده 
اکنون بازنشسته سیمان کارون است آن زمان عضو شورای اسالمی کار کارگران که هم

ماهه مزد و سایر مشکالت  7ات معوقه کارخانه بوده که همراه با سایر اعضای شورا مطالب

معاون روابط کار اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی  .کرده استکارخانه را پیگیری می
استان خوزستان در پاسخ به پرسشی درباره علت احضار این کارگران گفت: اطالعات 

همکاران  هایی که ازخاصی از احضار کارگران سیمان کارون ندارم اما بر اساس پیگیری
ام احضار این کارگران با شکایت دو سه سال پیش کارفرما مرتبط بوده و تاکنون انجام داده

هم ادامه پیدا کرده است. اگر احضار کارگران سیمان کارون همچنان به موضوع قبلی 
)شکایت کارفرما علیه کارگر( مرتبط باشد و مورد جدیدی اتفاق نیفتاده باشد، چون 

 .کرده، اداره کار امکان ورود و دخالت ندارددادگستری ورود 
 

 کارگر 30و بیکاری شرکت سیماب شیر محمودآباد، توقیف 

خرداد ماه، مدیر عامل شرکت سیماب شیرِ محمودآباد گفت: دادستانی  20روز دوشنبه 
 ۳0شهرستان محمودآباد در اقدامی عجیب دستور توقیف یک واحد تولیدی با اشتغال 

ای برای فعالیت گذار جدید، جان تازهکارگر را داده است. این شرکت که با حضور سرمایه
ناگاه توسط دادستانی محمودآباد و در اقدامی  هایش  بود بهگرفته و در حال توسعه فعالیت

عجیب توقیف شد. بر اساس این گزارش، یکی از کارکنان این کارخانه از کار برکنار شد 
میلیون تومان  40و طرح دعوی کرد. دادستانی محمود آباد نیز این واحد تولیدی را به 

می کند که قلب تولید  محکوم و اقدام به توقیف کوره یک میلیارد تومانی این کارخانه
این واحد صنعتی است! دادستانی محمودآباد در حالی دست به این اقدام زده است که 

، بارها اعالم کرده اند که به هیچ 97مدیرکل سابق دادگستری و استاندار مازندران درسال 
وجه اجازه تعطیلی یا توقیف یک واحد تولیدی فعال را نخواهند داد. این واحد تولیدی 

 .کارگر در آن مشغول به فعالیت بودند و اکنون بیکار شده اند ۳0زمانی توقیف شد که 
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 !تشکل های مستقل کارگری، حق کارگران است

نشان در مشهد، در زن آتش 100

 "کامل باش آماده"

 !گذرانندرا میزندگی  

زن  100تیر ماه،  2بر اساس گزارشی به تاریخ  یکشنبه 
در شهر مشهد و بنا به  1۳92نشان داوطلب از سال آتش

کنند و ضرورت در عملیات سخت اطفای حریق مداخله می
در حالت اند و های مشخص گوش به زنگدر شیفت

باش هستند اما به گفته یکی از اعضای شورای شهر آماده
مشهد حتی محلی برای کار کردن ندارند و طبق جدول 

دشان آماده به کار هستند و در صورت نیاز زمانی در خانه خو
ها شوند! یکی از این زناز منزلشان به محل حادثه اعزام می

ما را "گوید: که به دشواری توانستیم او را پیدا کنیم، می
کنند. در واقع ما را جزو شاغالن نیروی رسمی حساب نمی

دانند و دستمزد ما بسیار پایین است، بسیار نشانی نمیآتش
کمتر از همکاران مرد در حد چند صد هزار تومان، دستمزد 

گیریم. البته این را هم بگویم که ما چندان هم شیفت می
نشان، رویم. در واقع برای ما زنان آتشنداریم و سر کار نمی

 "تعریف نشده. ،پست سازمانی

باش در منزل، این یعنی اینکه امورات روزمره زندگی آماده
ای که برای خود بانوان تحت تاثیر ماموریت داوطلبانهاین 

باش، آن اند قرار گرفته و یعنی در زمان آمادهتعریف کرده
روند، نه هم نه در محل اداره که در منزل نه مهمانی می

توانند با خانواده و توانند مهمان دعوت کنند و نه میمی
باش هستند! عیار آمادهفرزندانشان وقت بگذرانند بلکه تمام

تا در صورت  فراخوان تلفنی از منزل با وسیله نقلیه شخصی 
با فوریت تمام به محل حادثه اعزام بشوند و به زنانی که در 

ها . این زنسوانح نیازمند امداد و کمک هستند، کمک کنند
گیرند و نه نه محل کار ثابتی دارند، نه دستمزد مشخصی می

ت سازمانی هستند؛ اما با در سازمان متبوعشان دارای پس
باش هستند؛ آماده همه، به صورت داوطلب، آمادهاین

 رسانی به مردم...خدمت
 

جان باختن کارگرِ کارخانهِ صنعتیِ 

 نیشابور، به علت گیر کردن در دستگاه
نشانی نیشابور  تیر ماه، مدیرعامل سازمان آتش 15روز شنبه 

صنعتیِ نیشابور واقع  خبر داد که: یک نفر از کارگران کارخانه
تیر ماه، به  14در شهر صنعتی این شهرستان شب جمعه 

علت گیر کردن در نوار نقاله و شدت جراحات وارده در همان 
لحظات اولیه جان خود را از دست داده است. علت این حادثه 

 توسط کارشناسان در دست بررسی است.

 6سبد معاش ماهانه کارگران از مرز 

 گذشت میلیون تومان

مرکز آمار ایران اطالعات تورمی اردیبهشت ماه را منتشر 
خرداد، رئیس  26کرد. بر اساس گزارشی به تاریخ یکشنبه 

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور 
هزینه های خوراکی همین اطالعات را مبنای محاسبات سبد 

دهد و  با احتساب اندازه قرار می 9۸برای دومین ماه از سال 
     د:گیرنفر است، نتیجه می ۳.۳خانوار متوسط که 

ها اکیریال هزینه خور 172۸59×  ۳.۳  =   5704۳5
پس سبد غذایی ماهانه ؛ های یک روز خانوارو آشامیدنی

 .ریال5704۳5 ×۳0=1711۳050 د:شومی
های ماهانه ها و آشامیدنیبا این حساب، ما هزینه خوراکی
های خانوار را هاو آشامیدنیخانوار یا به عبارتی، سبد خوراکی

 رسد،می« سبد معیشت خانوار»داریم. حاال نوبت به محاسبه 
ها و برای محاسبه سبد معیشت از روی سبد خوارکی

 .داریم« درصد تاثیر»ای به نامِ ها، نیاز به مولفهآشامیدنی
ها در سبد معیشت را به روال محاسبات درصد تاثیر خوراکی

    : شودگیرد که نتیجه آن میدرنظر می 26.4، 9۸مزدی 

ریال در  1711۳050 × 100  / 26.4   =64۸22159
 6شود پس سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه می؛ ماه

 .تومان 215هزار و  4۸2میلیون و 

 –حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه 
شویم که مقایسه کنیم، متوجه می -ریال 59075625

های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، هزینه
های واقع کف هزینه ریال افزایش یافته است. در 57465۳4

هزار تومان  574خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، 

 .متورم شده است

 

پول روی سکوها کار می کنیم اما بی

 م!ایمانده

تیر ماه، کارگران عملیاتی شرکت حفاری  2روز یکشنبه 
شمال نسبت به تاخیر طوالنی در پرداخت مطالبات مزدی 

ایم، ماه است حقوق نگرفته 4خود اعتراض کردند و گفتند: 
 97با وجود کار سخت و جانکاه، برخی از ما از اسفند ماه 

ماه دستمزد معوق  2ایم. گروهی دیگر نیز، حقوق نگرفته
دانیم چگونه باید امورات زندگی خود شرایط نمی دارند. با این

هایمان را بگذرانیم. آنگونه که از شواهد و قراین و خانواده
روز آینده هم قرار نیست دستمزدهای  10آید تا امر برمی

 معوقه ما پرداخت شود.

 

 تجمع اعتراضیِ دوبارهِ کارگران 

 سیمان کرمان

تیر ماه، کارگران معترضِ کارخانه سیمان  ۳روز دوشنبه 
کرمان در اعتراض به عبور خط لوله گاز از زمینهای کارخانه 

اند دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض که مدعی
های معادن این کارخانه و انتقال خطوط گاز از زمین

اندازداعالم ممنوعیت انفجار امنیت شغلی آنها را به خطر می
کیلومتر  7ها قبل عبور خطوط لوله گاز به طول از ماه کردند:

معدن استخراج سنگ آهک و آلوویوم امکان  2های در زمین
کرمان  خطوط تولیدی کارخانه سیمان برداری و فعالیتبهره

 را  محدود کرده است.

علیرغم مخالفت مسئوالن کارخانه و اعتراض کارگران، 
رت جدی پیگیر هیچیک از مسئوالن شهرستانی به صو

مسئوالن اداره  .شوندموضوع مشکل کارخانه سیمان نمی
اند انفجار در معادن تحت مالکیت کارخانه مانعی گاز مدعی

ندارد اما مسئولیت این ادعا را بر اساس درخواست کتبی 
پذیرند. در نتیجه هم کارخانه و هم ما کارگران کارخانه نمی

  .ایمبالتکلیف شده

گویند:مسئوالن باید قبل از شروع هر طرح کارگران می 
توجهی به عمرانی همه جوانب آن را در نظر بگبرند و بی

اشتغال تعداد زیادی کارگر که معیشت آنها در گرو فعالیت 

 .این واحد بزرگ تولیدی است، درست نیست

 

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا 
تیر ماهِ کارگران   9در پی تجمع اعتراضیِ روز یکشنبه 

ماه معوقات مزدی خود،  4کارخانه قند فسا در اعتراض به 
تیر ماه، جلسه شورای تامین فرمانداری  11روز سه شنبه 

شهرستان فسا با حضور مسئوالن شهرستانی برگزار شد. 
طبق مصوبات این جلسه قرار شد تا پایان تیر ماه جاری 

تولیدی پرداخت مطالبات عقب افتاده کارگران این واحد 
شود. در عین حال تا پایان روز بیستم تیر ماه بخشی از 

های درمانی به ای کارگران برای تمدید دفترچهمعوقات بیمه

در این جلسه همچنین مقرر شد  .تامین اجتماعی واریز شود
کارفرما وضعیت پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران 

ان آور را مشمول بازنشستگی با قانون مشاغل سخت و زی
مشخص کند. در این گزارش به نقل از کارگران معترض 
آمده است که: بخش دیگری از مشکالت کارخانه مربوط به 
بدهی کارفرما به پیمانکاران چغندر قند بود که در این 
خصوص نیز کارفرما مکلف به مشخص کردن وضعیت 

.  پرداخت مطالبات آنها شده است
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 !پیروز باد انقالب!     زنده باد کمونیسم

 دستفروش تهرانی به 1۷0نامه 

 شورای شهر تهران

تیر ماه، دستفروشان محدوده میدان ولیعصر  9روز یکشنبه 
ای خطاب به شورای شهر، خواستار توقف طرح تهران در نامه

انضباط شهری و برخورد با دستفروشی شدند. بر اساس این 
گزارش، طرح  انضباط شهری در محور خیابان ولیعصر 
تهران منجر به بیکاری دستفروشان این محدوده شده است. 

شهر تهران صدها دستفروش از طریق بساط  در این منطقه از
نفر از آنها در  170گذرانند که کردن کنار خیابان روزگار می

ای به شورای شهر خواستار توقف طرح انضباط و توجه نامه
اند. در بخشی از این نامه آمده است: به معیشت خود شده

هزار دستفروش در این محدوده، برای  ۳تا  2جمعیت بین 
یشت در شرایط رکود اقتصادی، بیکاری گسترده، تامین مع

اند های ظالمانه کمر همت بستهتورم افسار گسیخته و تحریم
و به تالش خود متکی هستند. در شرایط اقتصادی فعلی، 

زند، های ضربتی که به معیشت مردم لطمه میاجرای طرح
های ها، گروهبه هیچ وجه صحیح نیست چراکه این طرح

 .سازدان را از حق حیات محروم میمختلف فرودست

 

 تجمع اعتراضی مهمانداران قطار

 خرمشهر-تهران 
تیر ماه، شماری از مهمانداران قطار تهران  10روز دوشنبه 

خود در  به خرمشهر در راستای پیگیری  وضعیت شغلی
محوطه ایستگاه اندیمشک تجمع کرده و خواستار دریافت 

شان شدند. بر اساس این گزارش، علت مطالبات مزدی
نفر از  مهمانداران در  6اعتراض معترضین، اخراج حدود 

که آنها خواستار ست درحالیریاوایل خرداد ماه سال جا
بازگشت به کار برخی همکاران خود و مشخص شدن 

شان هستند. مهمانداران تاکنون چندین بار وضعیت شغلی
پیگیر وضعیت شغلی و دریافت مطالبات مزدی خود از 

اند و می گویند: متاسفانه به علت خروج یک رام کارفرما بوده
مان به خطر افتاده و قطار تهران به خرمشهر امنیت شغلی

نفر از مهمانداران و ماموران باسابقه  6تاکنون پیمانکار با 
همزمان با پایان قرارداد قطع همکاری کرده است. در این 
گزارش در ادامه آمده است که: این در شرایطی است که 
روابط عمومی شرکت پیکانکار مربوطه، با تاکید بر اینکه 

شود به خرمشهر اخراج نمی کسی با خروج رام قطار تهران
دهیم برای تامین اعالم کرده بود: به مهمانداران اطمینان می

شان قرار است آنها را به دیگر قطارهای خطوط امنیت شغلی
 .ریلی تحت نظارت این شرکت انتقال دهند

تجمع کارگران شهرداری آقاجاری در 

 اعتراض به سه ماه معوقات مزدی خود
تیر ماه، کارگران شاغل در شهرداری  10روز دوشنبه 

آقاجاری در استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت 
ماه مزد معوقه و پیگیری مطالبات مزدی خود مقابل  ۳حدود 

ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند. با این وجود 
مسئوالن شهری هنوز به این اعتراض واکنشی نشان 

خیز و ثروتمند ای نفتر منطقهاند. کارگران می گویند: دنداده
رسانی به شهرورندان با شرایط سخت، مشغول خدمت

هستیم اما مسئوالن شهری آقاجاری فکری به حال ما 
ترین عامل پرداخت نشدن کنند. مدعی هستند که مهمنمی

مزدمان کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری 
امین اجتماعی است. همچنین بخشی از بیمه کارگران به ت

 .پرداخت نشده است

 

تجمع اعتراضیِ معلمان خرید خدمتی 

 مقابل مجلس

تیر ماه، معلمان خرید خدمات آموزشی با  2روز یکشنبه 
ی تبدیل وضعیت مقابل مجلس شورای اسالمی خواسته

تجمع اعتراضی بر پا داشتند، آنها با اعالم این خبر گفتند: 
هستیم  9۳آموزشی سال معلم خرید خدمات  200بیش از 

ایم و از نمایندگان که مقابل مجلس شورای اسالمی آمده
های ما توجه کنند. مجلس درخواست داریم به خواسته

وضعیت شغلی و درآمدی ما اسفناک است و درخواست داریم 
که آموزش و پرورش ما را استخدام رسمی کند. این 

از سیستم وزارتخانه بهتر است به جای جذب نیرو از خارج 
سال سابقه خدمت داریم  5آموزشی، ما را جذب کند که هم 

ایم. در های ضمن خدمت را گذراندهو هم در این مدت، دوره
های این گزارش به نقل از معلمان معترض آمده که: از استان

مختلف از جمله قزوین، اصفهان و سیستان و بلوچستان به 
مجلس صدای  ایم و امیدواریم نمایندگانتهران آمده

 .دادخواهی ما را بشنوند و ما را یاری دهند

 

در  "ایرکست شاونبرگ"کارگران اعتراض 

 دفتر فرمانداری بندر ماهشهرمقابل 

خرداد ماه، کارگران شرکت ایرکست  20روز دوشنبه 
شاونبرگ که در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر واقع شده 
است، در اعتراض به معوقات مزدی خود در مقابل دفتر 
فرمانداری بندر ماهشهر دست به تجمع زدند. بر اساس این 

صورت مشخص گزارش کارگران معترض می گویند: به 
رکت که در زمینه ساخت نفر از کارگران این ش 100بیش از 
 7های فلزی سنگین در بندر ماهشهر فعالیت دارند، اسکلت

این  .ای خود را دریافت نکرده اندماه معوقات مزدی و بیمه
ها و ادامه بالتکلیفی خود نتیجه ماندن پیگیریکارگران از بی

خبر دادنه و در ادامه گفتند: مدیران شرکت هرچند روز یک 
دهند اما ای را میالبات مزدی و بیمهبار قول پرداخت مط

تاکنون این وعده ها عملی نشده است. بنابر این در این 
ماه معوقات  7شرایط دشوار اقتصادی، به تعویق افتادن 

ای غیرقابل تحمل است لذا رسیدگی به این مزدی و بیمه
مشکل را از مسئوالن شهرستانی و حتی استانی خواستاریم. 

افزاید: نماینده رژیم از ماهشهر، بندر  گزارش در ادامه می
امام، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسالمی که در 
جمع کارگران معترض در مقابل ساختمان فرمانداری 
ماهشهر حاضر شده بود، جهت فریب آنها با تاکید بر ضرورت 
پرداخت مطالبات معوقه مزدی کارگران این شرکت گفت: 

های زمان مقرر یکی از الزام پرداخت حقوق کارگران در
های خصوصی و دولتی است که متأسفانه در ماهشهر شرکت

شود. برای پرداخت حقوق کارگران این مهم رعایت نمی
شرکت ایرکست شاونبرگ به مدیران این شرکت هشدار داده 
شده و باید در کمترین زمان ممکن حق و حقوق کارگران 

 .این شرکت پرداخت شود

 

اعتراضی دستفروشان در مقابل تجمع 

 ساختمان فرمانداری شهر تبریز

تیر ماه، جمعی از دستفروشان تبریزی نسبت  9روز یکشنبه 
به ممنوعیت دستفروشی در محوطه بازار تاریخی تبریز با 
تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر، خواستار 

رآمد ما گویند: منبع دآنها می. ساماندهی دستفروشی شدند
همین دستفروشی در بازار تاریخی تبریز بوده حال آنکه هیچ 

 .ساماندهی برای دستفروشی در تبریز وجود ندارد
 

کارگر در اثر ریزش آوار  2جان باختن 

 ساختمان در شهرستان خاش
های تیر ماه، مدیر مرکز حوادث فوریت 6صبح روز پنجشنبه 

پزشکی زاهدان خبر داد که: ریزش سقف یک ساختمان نیمه 
کارگر را زیر آوار  ۳آباد، کاره در شهرستان خاش شهر نوک

که بخاطرعدم وجود حداقل  گرفتار کرد. در این حادثه
کارگر در دم جان خود  2 امکانات حفاظتی و ایمنی روی داد،

د. د و یک کارگر دیگر به بیمارستان منتقل شرا از دست دادن
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 !مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ستزنده باد 

بازنشستگان در مقابل صندوق اعتراضات 

 بازنشستگیِ کشور در تهران

تیر ماه، جمعی از بازنشستگان کشوری در  12روز چهارشنبه 
مقابل صندوق بازنشستگی کشور واقع در میدان فاطمی 

بازنشستگان با تهران تجمع کردند. در این تجمع اعتراضی 
غارت صندوقها را پایان دهید و "حمل بنرهایی با عنوان 

و  "درمان رایگان حق مسلم ماست"، "اموال ما را برگردانید
صدای اعتراض خود را از فساد  "ایجاد تسهیالت رفاهی"

رایج حاکم و به غارت برده شدن حق و حقوق مزد بگیران 
 .را اعالم داشتند و بازنشستگان توسط عوامل وابسته به رژیم

 

تجمع کارگران و و  یتعدیل نیرو کار

 کارکنان پتروشیمی لردگان

خرداد ماه،  گزارش دادکه  1۸خبرگزاری هرانا روز شنبه 
جمعی از کارگران و کارکنان پتروشیمی لردگان در اعتراض 

این مجموعه دست به تجمع اعتراضی  به تعدیل نیروی کار
خرداد ماه، فرماندار شهرستان لردگان،  19زدند. روز یکشنبه 

با اشاره به تجمع روز شنبهِ تعدادی از کارگران و کارکنان 
با توجه به اتمام  97از سال  "عی شد:پتروشیمی لردگان مد

های ساخت و ساز این کارخانه تعدادی از برخی فعالیت
نیروها در مراحل مختلف تعدیل شدند و این تعدیل همچنان 

نیرویی که از مراحل  160هزار و  2ادامه دارد. از مجموع 
 600اولیه ساخت این واحد فعال بودند تاکنون یک هزار و 

با تعدیل این نیروها  ". وی همچنین افزود: "نفر تعدیل شدند
و فعال شدن پتروشیمی، نیروهای متخصص جذب خواهند 

. به "شد که فرآیند استخدامی آنان نیز سپری شده است
کارگران ساختمانی و  "گفته فرماندار بیشتر معترضان:

نیروهایی هستند که برای عملیات احداث پتروشیمی به کار 
این افراد خواستار جذب در  "االو ح"گرفته شده بودند

 ."پتروشیمی و جلوگیری از تعدیل نیرو هستند

 

تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری 

 تپهمجتمع هفت
تیر ماه، رانندگان معترض در مجتمع  12صبح روز چهارشنبه 

نیشکر هفت تپه خبردادند که بابت معوقات مزدی خود، 
مقابل ساختمان اداره کشاورزی دست به تجمع زده اند. بر 

نفر از رانندگان ماشین های  50اساس این گزارش بیش از 
تپه که استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت

ی مدیران را در بین مزارع مسئولیت جابجایی کارگران و برخ

ماه مطالبات  4کشاورزی بر عهده دارند در اعتراض به 
پرداخت نشده حود، مقابل ساختمان اداره کشاورزی دست به 
تجمع اعتراض زدند. یکی از کارگران رانندهِ معترض که 
نخواست نامش فاش شود به رسانه ها گفت: ما بصورت 

یم. طبق قرار داد، مدیریت مستقیم با کارفرما قراردادِ کار دار
شرکت باید هر ماهه مطالبات مزدی ما را به همراه اجاره 
بهای خودروها پرداخت کند و افزود: رانندگان استیجاری که 

ساعت در شرایط سخت  12تا  ۸غالبا وانت بار هستند روزانه 
تومان در هر ساعت کار  ۸500در مزارع  به ازای دریافت 

های این خودروها فاقد ست که رانندهمی کنند .این در حالی
کند فقط اجاره دستمزد هستند و آنچه کارفرما پرداخت می

بهای خودروهاست که آن هم  با تاخیر و به صورت حداقلی 
 .شودپرداخت می

 

اعتراض پرسنل بیمارستان امام خمینی 

 نتیجه ماندن پنجمین مزایدهکرج به بی

 100خرداد ماه، حدود  2۸و سه شنبه  27روزهای دوشنبه 
نفر از پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض به 

نتیجه ماندن پنجمین مزایده بیمارستان و ادامه بالتکلیفی بی
های استان البرز در بلوار آن مقابل سازمان همیاری شهرداری

بالل تجمع کردند. مزایده واگذاری بیمارستان امام کرج  
اعضای قانونی کمیسیون، نماینده دادستانی استان  باحضور

البرز و نمایندگان سازمان اموال و امالک کوثر در محل سالن 
جلسات سازمان همیاری برگزار شد که در آن تنها 

کننده مزایده به دلیل عدم احراز شرایط مندرج در شرکت
آگهی مزایده، واجد شرایط برای برنده شدن در مزایده 

نشد. لذا کمیسیون عالی معامالت مقرر نمود  تشخیص داده
آگهی تجدید مزایده مطابق مقررات و ضوابط قانونی و برای 

 .مدت یک هفته دیگر تمدید شد

بر اساس این گزارش، نایب رییس شورای اسالمی کار 
بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج، در خصوص 

ده را گوید: دادگستری قیمت کارشناسی شجلسه مزایده می
میلیارد اعالم کرده، با این حال نماینده دادستانی استان  25۸

البرز این قیمت را کمتر از ارزش واقعی دانسته و تنها ارزش 
میلیارد تومان ارزیابی  500های بیمارستان را بیش از زمین

کرده است. در حالی که نماینده دادستانی به عنوان ناظر در 
جلسه حاضر شده و حق اظهارنظر در خصوص قیمت 
واگذاری را نداشته است. قیمت واگذاری بیمارستان امام به 

رود، اما بالتکلیفی دو ساله و عملی نشدن جیب کارکنان نمی
استان البرز و بنیاد شهید  تعهدات سازمان همیاری شهرداری

ماه حقوق کارکنان بیمارستان و  12الی  11در پرداخت 
توجهی استاندار در رسیدگی به وضعیت بیمارستان بعد از بی
سال غیر قابل تحمل شده است و ما در حال حاضر  2

کارمندان استانداری هستیم. این در حالی است که به گفته 
تحصن و تجمع از  50کم نامبرده طی دو سال گذشته دستِ 

 سوی پرسنل بیمارستان برگزار شده است.

پیش از این ارزش بیمارستان امام خمینی کرج توسط 
میلیارد تومان ارزیابی شده بود که  25۸دادگستری حدود 

کسی حاضر به خرید آن نشده بود. با این وجود این 

تعطیل درآمده است که بیمارستان در حالی به صورت نیمه
درمانی استان پایین است. وی با بیان اینکه حدوداً هر  سرانه

شود، الحسابی به حساب پرسنل واریز میعلیدستمزد ماه  4
گوید: ما خواهان تعیین تکلیف و احیای بیمارستان و می

 .پرداخت به موقع دستمزد خود هستیم

 

به  شهرداری سرفاریاب  اعتراض کارگران

  خاطر عدم پرداخت مزد 
تیر ماه، یکی از کارگران معترض در  11سه شنبه صبح روز 

شهرداری سرفاریاب واقع در شهرستان چرام خبر داد که: 
نفر از کارگران شهر سرفاریاب دست به تجمع  15حدود 

ماه گذشته دستمزد و  4اعتراضی ردند. این کارگران که در 
حق بیمه آنان پرداخت نشده است،  در واحد اداری و خدماتی 

صورت قراردادی مشغول کارند. آنها شهرداری سرفاریاب به
با مراجعه به ساختمان شهرداری به معوقات مزدی خود 

 اعتراض کردند.

در گزارش به نقل از کارگران معترض آمده است که: در 
شور که هر روز شاهد افزایش قیمت شرایط فعلی اقتصاد ک

اجناس مصرفی و غیرمصرفی هستیم، نگران تامین 
ایم. حق بیمه کارگران شهرداری های زندگی خود شدههزینه

سر فاریاب طی یک الی دو ماه گذشته پرداخت نشده و 
های بیمه دچار مشکل کارگران برای تعویض دفترچه

ای برای هستند. شهرداری و شورای شهر هیچ برنامه
 .آنها ندارد پرداخت مطالبات

 

ماه مطالبات مزدی  10عدم پرداخت 

 کارگران شهرداری اندیمشک

تیر ماه، به دلیل آنچه که کاهش درآمد  5روز چهارشنبه 
کارگر این  600شود، حدود شهرداری اندیمشک عنوان می

ماه معوقات مزدی طلبکارند. در عین حال 10مجموعه تا 
 6پرداخت حق بیمه این کارگران به تامین اجتماعی حدودا 

در این گزارش آمده است که:   ماه به تاخیر افتاده است.
شهردار اندیمشک می گوید: کاهش درآمد شهرداری 
اندیمشک باعث بروز مشکالت ناشی از کمبود منابع مالی 

ماه معوقات  10نون کارگران تا اکشده به همین دلیل هم
مزدی طلب دارند. معوقات مزدی کارگران مربوط به سال 
جاری نیست بلکه این مطالبات در طول سنوات گذشته ایجاد 
شده است. مجموع کارگران شهرداری اندیمشک به حدود 

رسد که تعداد زیادی از آنها را نیروهای نفر می 600
  دهند.پیمانکاری تشکیل می
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 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ایران 

 پوپلین رشت
به دنبال اعتراضات کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت 

تیر ماه،  1۳نسبت به دو ماه معوقات مزدی  روز پنجشنبه 
تعدادی از کارگران کارخانه نساجی ایران پوپلین رشت اطالع 

ه دادند که : مدیریت شرکت ایران پوپلین طبق وعده داده شد
ماه معوقات مزدی کارگران را  2معادل یک ماه از مجموع 

پرداخت کرد. کارگران این کارخانه در پیگیری مطالبات 
معوقه مزدی خود در هفته جاری به عدم دریافت معوقات 
 خود اعتراض کرده بودند. در این گزارش به نقل از کارگران

اخت آمده که: در حال حاضر کارگران غیر از یک ماه مزد پرد
نشده مربوط به خرداد ماه که قرار است بخشی از آن در روز 

الحساب پرداخت شود، بابت تیرماه به صورت علی 15
گر دچار دریافت هزینه بیمه تکمیلی هنوز با شرکت بیمه

کارگر شاغل در ایران پوپلین  25۳مشکل هستند. ماهیت کار 
ین شود به همماه یکبار تمدید می ۳قراردادی است و هر 

 .دلیل فاقد امنیت شغلی هستیم

 

جان باختن یک کارگر ساختمانی در حین 

 کار در فردیس کرج
تیر ماه، رئیس سازمان آتش نشانی شهرستان  2روز یکشنبه 

فردیس با اعالم این خبر گفت: به دنبال ریزش آوار یک 
واحد ساختمان در حال ساخت در کانال غربی خیابان مسلم 

ساله  45بن عقیل شهر فردیس یک کارگر ساختمانی حدودا 
 1۸در حین کار جان خود را از دست داد و کارگر دیگری که 

 .جان سالم بدر بردسال سن داشت 
 
 

تجمع اعتراضی کارگران خطوط ابنیه فنی 

 آهن ناحیه زاگرسراه
تیر ماه، شماری از کارگران نگهداری خطوط و  15روز شنبه 

آهن ناحیه زاگرس خبر دادند که: کارگران ابنیه فنی راه
آهن ناحیه زاگرس، از منطقه ریلی نگهداری از خطوط راه

ئولیت یک شرکت شوش تا تنگ هفت که تحت مس
پیمانکاری مشغول کارند، نسبت به تاخیر در دریافت مطالبات 
مزدی خود معترض اند. در این گزارش به نقل از این 

 ایکارگران آمده است که: پرداخت مطالبات مزدی و بیمه
ماه به تاخیر افتاده و درخواست آنها، تسریع در پرداخت  2آنها 

ای است. آنها از یمهحداقل بخشی از معوقات مزدی و ب
 عملکرد بخش خصوصی نیز رضایت ندارند. مشکالت

سال قبل زمانی آغاز شد  5تا  4کارگران خطوط ابنیه فنی از 
آهن به بخش خصوصی واگذار که این بخش زیر بنایی راه

رو شد و آنها از آن زمان تاکنون با مشکالت مختلفی روبه
مسئوالن نه تنها توجهی هستند و طی این مدت به دلیل بی

عمل مانده که بر مشکالت افزوده نیز شده ها هنوز بیوعده
می گویند:چند سالی هست که وضعیت شغلی  ناست. کارگرا

 .و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم

دوباره به   آذراب اراک  کارگران شرکت

 اعتراض برخاستند! 

نفر از کارگران شرکت  600تیر ماه، حدود  15روز شنبه 
آذراب اراک در اعتراض به نبود امنیت شغلی، عدم تحقق 

ماه حقوق خود در مقابل  2های مدیریت و عدم پرداخت وعده
استانداری اراک دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران 

گویند: حقوق اردیبهشت و خرداد ماه را هنوز دریافت می
بنا بود تا امروز شنبه های مدیریت ایم و طبق وعدهنکرده

دستمزد کارگران پرداخت شود که کارگران به دلیل عدم 
ها این کارزار اعتراضی را به راه انداختند. بر تحقق وعده

های اساس این گزارش در نهایت این اعتراض با وعده
 15روز شنبه  .مسئوالن اداره کار و استانداری خاتمه یافت

رفاه اجتماعی استان مرکزی تیر ماه، مدیرکل تعاون، کار و 
در خصوص وضعیت کارگران آذراب در گفتگویی رسانه ای 
اعالم داشت:  بیشتر دغدغه کارگران اذرآب در خصوص 

شان بود. اینکه هیئت مدیره و مدیران شرکت امنیت شغلی
به دنبال پروژه برای شرکت نیستند. در عین حال حقوق 

اده است. صحبتی اردیبهشت و خرداد کارگران نیز عقب افت
بین شورای اسالمی کار شرکت و مدیریت آذراب انجام شده 
بود که مطابق آن بنا بود تا امروز شنبه حقوق اردیبهشت ماه 
کارگران پرداخت شود. با این حال به دالیلی این امکان 
فراهم نشد. امروز شنبه کارگران در همین ارتباط تجمعی 

ران استانداری و بنده حضور داشتند و فرماندار، سه نفر از مدی
داشتیم که به کارگران گفتیم این نوع تجمعات به اعتبار 

دهندگان رساند و مدیران شرکت و سفارششرکت آسیب می
شود، به موقع و بدون ای اجرا میهم انتظار دارند وقتی پرژوه

مشکل پیش برود. درنهایت قرار شد تا پایان این هفته حقوق 
های بزرگ در شرکتران پرداخت شود. اردیبهشت ماه کارگ

شود. ها با یک ماه تأخیر پرداخت میمرسوم است که حقوق
کارفرما حقوق اردیبهشت ماه را که بپردازد، فقط خرداد ماه 

االن شرکت الومینیوم سازی اراک هم ماند. باقی می

دهد، اصال روال شده با یک ماه تأخیر حقوق می

 کنیم.ب نمیاست. ما یک ماه را معوق حسا

 .کارگران شرکت هپکو نیز مقداری معوقات دارند

 

اعتراض کارگران شهرداری کوت عبداهلل 

 به معوقات مزدی و بیمه ای 

خرداد ماه، کارگران شهرداری کوت عبداهلل  20روز دوشنبه 
نسبت به معوقات مزدی خود در اهواز گفتند: کارگران فضای 
سبز کوت عبداهلل به دلیل عدم وصول مطالبات معوقه خود 

به شهرداری معترض هستند. آنها بارها مطالبات صنفی خود 
اند. را اعالم کرده و به استانداری خوزستان نیز مراجعه کرده

کارگر  250حد فضای سبز شهرداری کوت عبداهلل حدود وا
مطالبات مزدی آنها به تاخیر  97دارد که از اسفند ماه سال 

افتاده است. در عین حال پرداخت مطالبات مربوط به بیمه 
کارگران به تامین اجتماعی از مدتها قبل با مشکل روبرو 
شده است. طبق اظهارات کارگران فضای سبز شهرداری 

عبداهلل، از عید نوروز تاکنون منتظر پرداخت حقوق کوت 
هستیم اما هیچ مبلغی تاکنون پرداخت نشده است. شرایط 

ها بیشتر اقتصادی سخت است و این تأخیر در پرداخت حقوق

اعتراض کارگران روز بعد  .دهدما را تحت فشار قرار می
خرداد ماه، نیز ادامه یافت و  کارگران  26یعنی روز یکشنبه 

 شهرداری کوت عبداهلل بار دیگر به تعویق  مطالبات مزدی
توجهی خود و نداشتن امنیت شغلی اعتراض کردند. آنها بی

شان را دلیل این اعتراض عنوان کارفرما به پرداخت مطالبات
اند. به گفته آنها، تاکنون مسئوالن استانی و شهرستانی کرده

اند.  نبودهپیگیر مطالبات کارگران شهرداری کوت عبداهلل
معترضان که در بخش فضای سبز شهرداری کوت عبداهلل 

ماه حقوق معوقه و  ۳تا  2کنند، خواستار دریافت کار می
گویند خود هستند. کارگران می تامین امنیت شغلی

های پیمانکاری به پرداخت توجهی کارفرمایان شرکتبی

 .مطالبات کارگران عامل اعتراض آنها می باشد

 

تجمع و  عدم پرداخت معوقات مزدی

 کارگران پروژه سد چمشیر گچساران

خرداد ماه، تعدادی از کارگران پروژه سد  20روز دوشنبه 
چمشیرگچساران در یک اطالع رسانی خبر دادند که: 

نفر از کارگران این پروژه  100صورت مشخص حدود به
عمرانی که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری فعالیت 

ات مزدی دارند. پیمانکاری ، معوق97دارند، از تیر ماه سال 
آنها  97که آنها در استخدامش هستند حقوق خرداد ماه سال 

درصد از  20به همراه  97ماه تاخیر در اسفند ماه  9را با 
عیدی همان سال پرداخت کرده است. در همین رابطه دیروز 

خرداد ماه، تجمعی را در مقابل ساختمان  19یکشنبه 
با وعده برخی مسئوالن این نهاد فرمانداری بر پا داشتیم که 

کارگران در ادامه افزودند: کارگران  .دولتی، خاتمه پیدا کرد
سد چمشیر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود 
تاکنون مقابل ساختمان فرمانداری، اداره کار، دفتر نماینده 
مجلس از گچساران و باشت و همچنین محوطه کارگاه 

اند اند اما تاکنون موفق نشدهکرده اعتراض خود را مطرح

  .معوقات خود را دریافت کنند
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 !کار برابر، حق مسلم کارگران زندستمزد برابر در مقابل 

خاتمه تجمع اعتراضی کارگران کاشی 

 نیلوفر در پی وعده پیگیری مسئولین

خرداد ماه، کارگران کاشی نیلوفر در استان  21روز سه شنبه 
خراسان جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی 
خود، تجمعی اعتراضی بر پا داشتند. بر اساس این گزارش 
همزمان با این اعتراض، کمیسیون کارگری استان با حضور 

ای را در محل ساختمان استانداری کارگران و کارفرما جلسه
. در این جلسه کارفرما وعده پرداخت مطالبات برگزار کرد

کارگران و بر طرف کردن سایر مشکالت کارخانه را داده 
است. بنابر این اعتراض کارگران در پی وعده مسئولین موقتا 

ماه مزد  9خاتمه یافت. طبق اظهارات کارگران، آنها حدود 
کاری تاکنون نیز اضافه 95معوقه طلبکارند و از نیمه سال 

های داده شد تمامی ها پرداخت نشده است. طبق وعدهآن
کارگران با اعتماد به وعده مسئوالن و به امید پیگیری 

روز آینده، به کار خود  10شان تا حداکثر مطالبات صنفی
بازگشتند. مدیر داخلی کارخانه کاشی نیلوفر نیز با تأیید این 

ماندن  تجمع اعتراضی گفت: کارگران به دلیل معوق
وقشان تجمع کرده بودند و ما از قبل قول پرداخت حقوق حق

را داده بودیم اما کارگران مطمئن نبودند و اعتراض کردند. 
ای که در استانداری برگزار شد ما اعالم کردیم که در جلسه

حقوق آنها را هفته آینده پرداخت خواهیم کرد. قرار است در 
آنها هر ماه  هر ماه بخشی از معوقات کارگران جبران شود و

 .شان به پایان برسدگیرند تا معوقاتماه حقوق می 2

خرداد ماه، کارگران در روند پیگیری باز پرداخت  25روز شنبه 
معوقات مزدی خود با بیان اینکه کارگران کاشی نیلوفر 
بیرجند انتظار دارند این هفته مطالبات مزدی آنها به تدریج 

ست همه مطالبات ما یکجا پرداخت شود گفتند: اگرچه قرار نی
چکانی نیز برای ما که پرداخت شود اما همین پرداخت قطره

ایم، غنیمت است. ها در انتظار دریافت حقوقمان بودهماه
های آتی همه مطالباتمان را بعد از امیدواریم ظرف هفته

 .ها بگیریمماه

خرداد ماه، کارگران کاشی نیلوفر بیرجند از  ۳0روز پنجشنبه 
های مسئوالن خبر داده و اعالم داشتند: نشدن وعده عملی

شنبه هفته کارگران که منتظر بودند نهایتاً تا دوشنبه یا سه
جاری، بخشی از معوقات مزدی خود را دریافت کنند، بخاطر 

خرداد ماه،    29بد قولی مسئولین مجبور شدند روز چهارشنبه 
راجعه کنند. برای چندمین بار به استانداری خراسان جنوبی م

چکانی حقوق معوقه آنها با بیان اینکه ما با پرداخت قطره
مان که وعده داده بودند هم راضی بودیم، اما متاسفانه ریالی 

مان واریز نشده است. امیدواریم هرچه زودتر به حساب

 .معوقات مزدی ما پرداخت شود

عدم پرداخت یک سال کارانه و معوقاتِ 

 ن غربیمزدی پرستاران آذربایجا

تیر ماه، پرستاران آذربایجان غربی با اعالم  ۳روز دوشنبه 
گفتند: «  خواهممن حقم را می»اندازی پویشی به نام راه

یک سال مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم و وزارتخانه 
بایستی برای پرداخت معوقات ما اقدام کند. به سالگرد عدم 
پرداخت کارانه و سایر مطالبات مزدی پرستاران نزدیک 

ها، حق کاریها، اضافه،  پرداخت نشدن کارانهشویممی
لباس، ماموریت و عدم پرداخت دیون، جامعه پرستاری 
آذربایجان غربی را به اعتراض واداشته است. تاخیر یکساله 

های ریزیدر پرداخت معوقات مزدی پرستاران، همه برنامه
های گذشته ارزش کند. در طول ماهزندگی آنها را مختل می

ه شدت سقوط کرده، اگر مطالبات ما را به موقع ریال ب
پرداختند، نسبت به امروز ارزش بسیار بیشتری داشت. می

شان برای خرج همه همکاران با توجه به میزان دریافتی
اند و معوق شدن مطالبات، آنها ریزی کردهکردن آن برنامه

ای روبرو کرده است. پرستاران را با مشکالت عدیده
اندازی پویش خود را ربی، هدف از راهآذربایجان غ

گویند: از وزارت دانند و میگری از وزارت بهداشت میمطالبه
خواهیم مطالبات معوق پرستاران را هرچه بهداشت می

 سریعتر بپردازد.
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تیر ماه، تعدادی از کارگران  10بر اساس گزارش روز دوشنبه 
سال از زمان  10ران با گذشت حدودا کارخانه ابر صنعتی ای

تعطیلی این واحد تولیدی هنوز وضعیت پرداخت مطالبات 
ای و بازنشستگی مشخصی ندارند. کارگران می مزدی، بیمه

های ها شرایط دشوار کاری آنها از رسانهگویند: هرچند بار
رسانی شده اما توجهی به تغییر شرایط آنها جمعی اطالع

که به اعتقاد این افراد، ناشی از مهم نشده است. موضوعی 
نبودن این وضعیت برای کارفرما و مسئوالن به حساب 

فعالیت کارخانه ابر صنعتی متوقف شده  ۸9آید. از  سال می
و از آن زمان به بعد کارگران در بالتکلیفی  کامل بسر 

تاکنون  ۸9برند. کارفرما به بهانه کمبود نقدینگی از سال می
قوق، سنوات، پاداش، عیدی و سایر مطالبات از پرداخت ح

قانونی کارگران امتناع کرده است. در حال حاضر عالوه بر 
معوقات مزدی، موضوع بازنشستگی و تعیین تکلیف کارگران 
بیکار شده از مشکالت اساسی است که عزم جدی برای 
رسیدگی به آن نه از سوی کارفرما و نه از سوی مسئوالن 

در این ده سال مدیران شرکت بارها در شود. مشاهده نمی
حضور مسئوالن وعده رسیدگی به وضعیت کارگران باسابقه 

اند در عین حال قرار بود در ازای پرداخت مطالبات را داده
سازمان تامین اجتماعی شمار زیادی از کارگران باسابقه 
بازنشسته شوند که در عمل این اتفاق نیفتاده است. از سال 

های کارخانه، ماهانه مبلغی با اجاره یکی از سولهکارگران  95
کنند که این پول هزار تومان دریافت می ۳00تا  200حدودا 

صرف هزینه ایاب و ذهاب و پیگیری پرونده شکایت 
 شود.کارگران در مراجع قضایی و سایر نهادهای دولتی می

هزار کارگر شاغل در مراکز اسقاط  5

 اندخودرو بیکار شده

خرداد ماه، در حال حاضر  26بر اساس گزارش روز یکشنبه 
مراکز اسقاط خودرو در وضعیت بحرانی قرار دارند و این 
مسئله اشتغال هزاران نفر از کارگران و پرسنل این مراکز را 
به خطر انداخته است. به صدا درآوردن زنگ این بحران کار 

مراکزِ  آسانی نیست؛ چراکه صحبت از بیکاری هزاران کارگر
اسقاط خودرو  است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 

هزار نفر  5تا  4اسالمی تعداد آنها را در سراسر کشور بین 
های این کارگران کند. او با در نظر گرفتن خانوادهبرآورد می

هزار نفر  15ارزیابی کرده است که زندگی و معیشتِ حدود 
 گیرد.تحت تاثیر قرار می

هایِ بازیافت و مراکز اسقاط خودور کارخانهموج تعطیلیِ 
درست زمانی کلید خورد که دولت از حفظ اشتغال موجود 

کند و بیکاری این تعداد کارگر آسیبی برای اقتصاد دفاع می
ایران در شرایط تحریم است. از طرفی به گفتهِ معاون توسعه 

 19کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در 
اند اما طبق یک هزار نفر بیکار شده ۳0، 97اسفند سال 

 96ارزیابی دیگر که مبنای آن مقایسه تعداد شاغالن از پاییز 
هزار نفر به جمعیت بیکار کشور  71است، حدود  97تا پاییز 

 .هزار بیکار بیشتر 41اضافه شده است؛ یعنی 
 

 کرمانشاه هنوز "کرپ ناز"مالک جدید 

 از راه نرسیده شروع به اخراج  

 !کارگران کرده است

خرداد ماه، نماینده رژیم از  21به گزارش روز سه شنبه 
ها در خصوص کرمانشاه در مجلس در گفتگو با رسانه

مشکالت ناشی از واگذاری کارخانه تولیدی پارچه کرپ ناز 
کرمانشاه به بخش خصوصی گفت: مالک جدید کرپ ناز 

از راه نرسیده شروع به اخراج کارگران کرده کرمانشاه هنوز 
است و از آنجا که مدعی داشتن نسبت فامیلی با اعضای 

تواند هر کاری را ارشد یکی از احزاب است، گمان کرده می
 انجام دهد. 

عدم توجه به اهلیت خریداران، عدم واگذاری کارخانجات 
براساس قیمت کارشناسی شده و عدم توجه به ممنوعیت 

سال توسط بخش خصوصی، از دالیل  10ج کارگران تا اخرا
مخالفت نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس با واگذاری 
کارخانجات به بخش خصوصی است. افرادی کرپ ناز 

اند که نه اهلیت دارند و نه کرمانشاه را خریداری کرده
اند، براساس قیمت کارشناسی شده کارخانه را خریداری کرده

اند که شروع سند کارخانه را تحویل نگرفته همچنین هنوز
 اند.به اخراج تعدادی از کارگران کرده

نماینده رژیم از کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی بیان 
های این فرد که مدعی داشتن کرد: با توجه به صحبت

ارتباطات خاصی است، او به نوعی نمایندگان کرمانشاه در 
ش کند تا واگذاری کرپ ناز به بخمجلس را تهدید می

  .خصوصی را پیگیری نکنند
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 !جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

 تپهدرمانی کارگران هفت دفترچه

 شودتمدید نمی 

تیر ماه، در حالی که  11بر اساس گزارش روز سه شنبه 
تپه از مشکل تمدید نشدن کارگران مجتمع نیشکر هفت

هایشان خبر های خود و اعضای خانوادهبیمه دفترچه
گوید: تپه میرئیس اداره تامین اجتماعی هفت دهند،می

اردیبهشت ماه کارگران  کارفرمای هفت تپه هنوز لیست بیمه
رات سازمان تامین را ارسال نکرده است. طبق ضوابط و مقر

اجتماعی در صورت عدم ارسال فهرست بیمه، امکان تایید 
های بیمه کارگران وجود ندارد. وی با بیان اینکه دفترچه

ای کارفرمای این مجتمع به سازمان های بیمهمیزان بدهی
شود، میلیارد تومان برآورد می 400تامین اجتماعی بیش از 

کارگران مجتمع نیشکر های در مورد تمدید نشدن دفترچه
هفت تپه گفت: با توجه به شرایط خاصی که  مجتمع نیشکر 
هفت تپه در استان دارد طبق دستور مسئوالن ارشد استان 
و همکاری سازمان تامین اجتماعی قرار شد حق بیمه 
فروردین تا خرداد ماه کارگران این مجتمع با یک دهم مبلغ 

رمای هفت تپه از حق بیمه پرداخت شود با این حال کارف
پرداخت این رقم کم هم کوتاهی کرده و تاکنون حق بیمه 
اردیبهشت ماه کارگران مجموعه خود را به تامین اجتماعی 

به عنوان نمونه اگر حق بیمه مجموعه  پرداخت نکرده است.
میلیارد تومان است قرار است یک دهم این مبلغ  4هفت تپه 

ن اجتماعی پرداخت میلیون تومان آن به تامی 400حدودا 
شود. زمانی که اسامی افراد بیمه شده در موعد مقرر یعنی 
یک ماه زودتر به تامین اجتماعی ارسال نشود ثبت بیمه 

شود و سامانه جوابگو نیست و در نهایت بیمه شده انجام نمی
 را برای تمدید دفترچه درمانی آن شناسایی نخواهد کرد.

 

 ای سرگشاده کارگراننامه

 د بتن یارد خرمشهراندو 

کارگر اندود  160تیر ماه،  11بر اساس گزارش روز سه شنبه 
بتن تاسیسات دریایی یارد خرمشهر که با سالها سابقه کار 

ای اند، در نامهبدنبال تعطیلی کارخانه از کار بیکار شده
سرگشاده خطاب به هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساخت 

رت تعاون، کار و امور تاسیسات دریایی ایران یارد، وزا
اجتماعی و دفتر ریاست جمهوری، خواهان پایان دادن به 
بالتکلیفی شغلی و معیشتی و بازگشت به کار شدند. در این 

خوانیم: کارگران شاغل در کارخانه اندود بتن شعبه نامه می
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از سال 

ترین شرایط کاری و تحمل مشقت تاکنون در سخت 1۳7۸

درجه هوا و 60فراوان از جمله سختی گرمای طاقت فرسای 
گرد و خاک همچنین تحمل مشکالت زیست محیطی در 
کارخانه از قبیل میکس مواد شیمیایی )مواد انامل. پرایمر. 
پشم شیشه و میکس ماسه و سیمان( و تشعشع مواد سمی 

های نفتی انجام وظیفه کرده تا پروژه روزیبه صورت شبانه
 پارس جنوبی به ثمر برسند.

ساله کارخانه اندود بتن اکثر کارگران  20با توجه به فعالیت 
اند و هر در سنین جوانی در این شرکت مشغول به کار شده

سال سن دارند که با این 50تا  40کدام در حال حاضر بین 
تولیدی و  وضعیت شانس استخدام در دیگر واحدهای

 .خدماتی در منطقه را ندارند
 

درصد کارگران در کشور قرارداد  95

 !موقت دارند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در برنامه 
خرداد  20به تاریخ روز دوشنبه  "گفتگوی اقتصادی"رادیویی

درصد کارگران در کشور قرارداد موقت  95ماه، خبر داد که 
ترین مشکل پیش رویه کاال را مهمدارند . نامبرده واردات بی

روی تولید داخلی برشمرد و یادآور شد: باید به صورت اساسی 
با این معضل برخورد کرد چراکه قاچاق کاال، واحدهای 

ن باعث بیکار شدن کشاند و ایتولیدی را به ورشکستگی می
شود. متأسفانه برخی مسئوالن جمع زیادی از کارگران می

دهند تنها شعار حمایت از تولید داخل و کاالی ایرانی سرمی
و در عمل مدافع واردات کاالی خارجی هستند. وی سپس 
از نمایندگان و دولتمردان خواست که دغدغه اشتغال جوانان 

 .را جدی بگیرند
 

کارگر نپالی در جریان  1۴00جان باختن 

 قطردر های جام جهانی ساخت ورزشگاه

 1400دولت نپال بطور رسمی  تایید کرده است که تاکنون 
های جام جهانی کارگر این کشور در جریان ساخت ورزشگاه

های حقوق بشر بارها اند. گروهدر قطر جان باخته 2022
شرایط های جام جهانی از تاکید کردند که کارگران ورزشگاه

خوبی برخوردار نیستند و مسئوالن قطری این پروژه 
ساختمانی را عامل این وضع معرفی کرده اند. در همین راستا 

، مستندی درباره شرایط سخت WRD شبکه آلمانی
های جام جهانی در قطر تهیه و کارگران در ساخت ورزشگاه

پخش نموده است که گوشه ای از شرایط دهشتناکی که 

 .آن کار می کنند را مستند ساخته است کارگران در

 

کارگر کارخانه  30ماه معوقات مزدی  3

 آب معدنی داماشِ رودبار
تیر ماه، جمعی از کارگران کارخانه آب معدنی  15روز شنبه 

 ۳0داماش در تماس با رسانه ها خبر دادند که: نزدیک به 
کنیم کارگر هستیم که در کارخانه آب معدنی داماش کار می

ماه مطالبات مزدی طلبکاریم. دلیل  ۳اما در حال حاضر بابت 
پرداخت نشدن معوقات مزدی ما، کمبود نقدینگی و نبود 

کارگر در  140ع مالی عنوان شده است. در گذشته حدود مناب
اند اما امروز تعداد آنها به این کارخانه مشغول به کار بوده

نفر رسیده است. در حال حاضر شرکت آب معدنی  ۳0حدود 
داماش با تمام ظرفیت نیروی انسانی تولید ندارد به طوریکه 

د. از کارگران این کارخانه به صورت تک شیف مشغول کارن
دیگر مشکالت کارگران آب معدنی داماش پرداخت نشدن 
حق بیمه تامین اجتماعی است. حدود یک الی دو ماه حق 
بیمه برخی کارگران آب معدنی داماش طبق استعالمی که 

ایم، پرداخت از اداره تامین اجتماعی شهرستان رودبار گرفته
 نشده است.

 

جان باختن یک کارگر معدن سنگ بر اثر 

  حادثه کاری در شهرستان مهاجرانِ همدان
تیر ماه، مدیرکل پزشکی قانونی همدان  10روز دوشنبه 

تیر ماه یک کارگر در معدن سنگ شهر  ۸گفت: روز شنبه 
مهاجران شهرستان بهار در استان همدان، براثر سقوط سنگ 
روی سرش مصدوم و کارگر بی درنگ به بیمارستان همدان 

ت شدت ضربه به ناحیه سر و بروز منتقل شده اما به عل
تیر ماه، در بیمارستان جان  9خونریزی داخلی، روز یکشنبه 

 .خود را از دست داد
 

کارگران کارخانه سیمان کارون در مسجد 

 ماه معوقات مزدی دارند ۷الی  ۴سلیمان 

خرداد ماه،  19بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا روز یکشنبه 
کارگران کارخانه سیمان کارون در شهرستان مسجد سلیمان 

ماهه خود خبر دادند  7الی  4از عدم پرداخت معوقات مزدی 
کارگر رسمی قراردادی  ۳۸0و گفتند: این واحد صنعتی حدود 

راردادی و روزمزد دارد که در این میان کارگران رسمی و ق
ماه  7ماه مزد معوقه و کارگران روزمزدی حدود  4معادل 

مطالبات مزدی پرداخت نشده، طلبکارند. در میان کارگران 
ماه  17روزمزد، کارگرانی هستند که معوقات مزدی آنها به 

نفر از کارگران که از دی  40رسد. در عین حال حدود می
اند مطالبات اند هنوز نتوانستهبازنشسته شده 97ماه سال 

سنواتی خود را از کارفرما دریافت کنند. در بخش دیگری از 
این گزارش به نقل از کارگران این واحد آمده است که: 

ای کارگران، عالوه بر تاخیر در پرداخت مطالبه مزدی و بیمه
دادی کارخانه به اتهام رهبری رنفر از کارگران رسمی و قرا 4

کارخانه مرتبا به مراجع  تجمعات دو سال گذشته کارگران
شوند که این موضوع باعث ایجاد تنش در قضایی احضار می

  .میان کارگران این واحد صنعتی شده است
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 !بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر

برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل 

های چریکهای فدائی خلق ایران از 

 های زیردیدن کنید: سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 

 ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 آدرس پست الکترونیکی:
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 چریکهای فدائی خلق ایران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد، "

آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد، این را ما قتل غیر عمد 

می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب 

وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد، آنگاه عمل او را 

رولتر را در چنان قتل عمد می نامیم. هنگامی که جامعه صد ها پ

وضعی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس  

و غیر طبیعی می افتند، مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال 

خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر، وقتی 

جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و 

قرار می دهد که در آن قادر به زندگی آنها را در شرایطی 

کردن نیستند، وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد 

که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذیر این 

شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می 

شد،  داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند

و با وجود این، شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد، این عمل 

جامعه یک نوع قتل عمد است، درست مثل قتل عمد توسط یک 

فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه، قتلی که هیچ کس نمی تواند در قبال 

آن از خویشتن دفاع کند. قتلی که ظاهرا قتل نیست، زیرا کسی 

که مرگ این قربانی چونان مرگی طبیعی قاتل را نمی بیند، زیرا 

به نظر می آید چرا که در آن، تعرض به عمل آمده بیشتر ناشی 

از بی عملی ست تا انجام وظیفه. ولی در هر حال در اینجا 

 "ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")فردریک انگلس 
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