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 :سرسخن
 رشد روحیۀ رزمجویانه 

 !در میان کارگران
بر کسی پوشیده نیست که رشد روز افزون اعتراضات 

 لفه های غیر قابل انکار اوضاع سیاسیؤکارگری یکی از م
کارگران ما در شرایطی . جامعه ایران را تشکیل می دهد

پیگیرانه به مبارزات خود برای تحقق خواسته های صنفی 
دامه می دهند که رژیم جمهوری اسالمی در دفاع شان ا

آشکار از منافع سرمایه داران ، کارگران را به طور وحشیانه 
مبارزات شجاعانه و متحدانه . مورد سرکوب قرار می دهد

کارگران فوالد اهواز در خرداد ماه سال جاری و اِعمال قهر 
ضد انقالبی از طرف رژیم برای سرکوب آنان یکی از نمونه 

 . های بارز در این مورد است
کارگران گروه صنعتی فوالد اهواز از جمله کارگران آگاه و 
شجاع ایران می باشند که علیرغم همه ددمنشی جمهوری 
اسالمی که در یک مورد حتی مزدوری را به قصد زیر 
گرفتن و کشتن کارگران معترض به محل تجمع آنها 

اران و رژیم فرستادند، هیچوقت تسلیم خواست سرمایه د
حامی شان نشده و به جای قبول خواست آن ستمگران و 

کارگران را  "خویشتن داری"ایادیشان که با عباراتی نظیر 
به تسلیم در برابر مرگ تدریجی خود فرا می خوانند، راه 

در . مبارزه برای گرفتن حقوق خود را در پیش گرفته اند
خرداد  11و  12طی روز های تداوم این مبارزات برحق، در 

، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی کارگران  2931ماه 
نفر  56مله قرار داده و بیش از حمبارز فوالد اهواز را مورد  

 ،در جریان این یورش. از آنان را دستگیر و زندانی نمودند
دریافت دستمزدهای  پیگیر که کارگران فوالد اهواز

و شتم نیرو  وحشیانه مورد ضربپرداخت نشده خود بودند 
های انتظامی جمهوری اسالمی قرار گرفته و برخی از آنها 
 .با تنی مجروح روانه سیاهچالهای دیکتاتوری حاکم شدند

سردمداران جمهوری اسالمی  فکر می کردند که با حمله 
به کارگران  و ایجاد فضای رعب و وحشت قادر خواهند 

اما بر  وقفه ایجاد کنند،آنان بود در مبارزات اعتراضی 
 کارگران مبارز فوالد همراه با خانواده  ر،عکس این تصو

 2صفحه  نهادهای          کارگران بازداشت شده در مقابل

تجمعات اعتراضی کارگران فوالد تداوم 

 !اهواز به دلیل عدم پرداخت دستمزدها
خرداد ماه، کارگران گروه ملی فوالد اهواز که  23روز شنبه 
ات مزدی پرداخت نشده دارند، مقابل ماه معوق 9بیش از 

کارگران عالوه . استانداری خوزستان دست به تجمع زدند
نیز مطالبات مزدی پرداخت نشده  35بر دستمزد، از سال 

  پرداخت نشده 36برای مثال عیدی آنها در سال . دارند
  قبلع روز خرداد ماه، در پی تجم 12شب دوشنبه . است

هواز، تعدادی از این کارگران کارگران گروه ملی فوالد ا
استانداری پیگیر : استاندار خوزستان گفت. بازداشت شدند

روز . شب دوشنبه است  وضعیت کارگران بازداشتی
خرداد ماه، جمعی از کارگران گروه ملی در  19چهارشنبه 

اعتراض به بازداشت همکارانشان در مقابل استانداری 
الد اهواز در کارگران معترض فو. دست به تجمع زدند

ارتباط با آخرین وضعیت کارگران بازداشتی این کارخانه 
میلیونی درخواست  6۵ی  برای آزادی کارگران وثیقه: گفتند
نفر از همکارانمان نامه آزادی  5اند و تاکنون برای  کرده

خرداد ماه، یک مقام  11روز یکشنبه . صادر شده است
وه ملی فوالد کارگر گر 6۵بیش از : قضایی در اهواز گفت

اهواز در ارتباط به اجتماعات اخیر بازداشت شده بودند که 
نفر از کارگران در بازداشت به سر  2۵در حال حاضر حدود 

برند که به دنبال کفالت و قرار وثیقه برای آزادی خود  می
اتهام کارگران بازداشتی گروه ملی فوالد اخالل در . هستند

ن در اجتماعات اخیر نظم عمومی و تحریک سایر کارگرا
های  اگر کارگران در پیگیری: وی در ادامه می گوید. است

صنفی خود با بستن راه و جاده در نظم عمومی جامعه 

 .اخالل ایجاد کنند، این موضوع تخلف است
 

 گروه ملی فوالد اهواز

 به بانک ملی ایران سپرده شد 
روه تیر ماه، مراسم معارفه مدیرعامل جدید گ 9روز یکشنبه 

ملی صنعتی فوالد ایران با حضور اعضای هیأت مدیره، 
های تولیدی، پشتیبانی و اداری در  مدیران و رؤسای بخش

در ابتدا رئیس . سالن کنفرانس دفتر مدیرعامل برگزار شد
هیأت مدیره، ضمن تشکر از زحمات مدیر عامل و اعضای 
هیأت مدیره سابق، مدیر عامل جدید گروه ملی صنعتی 

مالکیت : وی در ادامه گفت. ایران را معرفی نمودفوالد 
از ( فسخ قرارداد)گروه ملی صنعتی فوالد ایران پس از اقاله 

سید عبدالرضا موسوی، تحت تملک بانک ملی ایران قرار 

انتقال مالکیت فوالد اهواز پس از ماه ها  .خواهد گرفت
اعتراضات و راهپیمایی و تظاهرات کارگران صورت گرفت 

هان دریافت ماه ها دستمزد عقب افتاده و روشن که خوا
 . شدن تکلیف کارخانه بودند

 در بارۀ زندگی رفیق شهید

 حسن سعادتی

  
با آغاز جنبش مسلحانه در ایران که ناقوس مرگ رژیم 
جنایتکار و وابسته به امپریالیسم شاه را به صدا در آورد، 

دیدگان جوانان بسیاری در راه رهائی کارگران و دیگر ستم
. جامعه از ظلم و ستم و استثمار پا به میدان مبارزه گذاشتند

چریک فدائی خلق رفیق شهید حسن سعادتی نیز از جمله 
با عشق به  6۵جوانان کمونیستی بود که در اوایل دهه 

کارگران و آرمانهائی رهائی بخششان، به سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران پیوست تا مبارزه هر چه پر 

 . ری را در راه تحقق اهداف انقالبی اش به پیش ببردثم

امروز که در شرایط انقالبی حاکم بر جامعه رسانه های 
ارتجاعی در جهت جانشین سازی برای رژیم جمهوری 
اسالمی دست به تبلیغات گزافی در مورد رژیم پهلوی زده 
اند، تنها توجه به چگونگی دستگیری و سپس شهادت 

ر زیر شکنجه های دژخیمان ساواک رفیق حسن سعادتی د
مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی می کوبد که این روز 
ها چنین تبلیغ می کنند که در زمان سلطنت پهلوی اصال 

آنها این طور جلوه می . در زندانها از شکنجه خبری نبود
دهند که گویا دژخیمان ساواک یک مشت حقوقدان بودند 

وق بشر و چه به دلیل که چه به دلیل باورشان به حق
اما . مطالعات حقوقی شان اساسا با شکنجه مخالف بودند

جدا از هزاران شاهد زنده ای که هنوز هم رنجها و خاطره 
دردناک آن شکنجه ها و اذیت و آزار ها را با خود حمل می 
کنند ، لیست باال بلند مبارزینی که بر اثر شکنجه های 

دانها جان باختند، وحشیانه مأموران رژیم شاه در زن
انقالبیونی همچون رفیق حسن سعادتی خود گواهی است 
برکذب تبلیغات سلطنت طلبانی که چون بوی کباب شنیده 

همان سلطنت . اند یکباره  به دروغ دمکرات شده اند
طلبانی که رویای رسیدن به حکومت را دارند تا انتقام 

                                     نچهل سال دوری از قدرت را از کارگران و ستمدیدگا
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!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

  

 9از صفحه       ... رشد روحیۀ رزمجویانه

دولتی دست به تجمع زده و خواهان آزادی کارگران زندانی 
  .شدند

آنها برغم همه سرکوب  
های رژیم اعالم کردند که 

همکاران  تا آزادی همه
خود از تجمع و اعتراض باز 

امری که  ،نخواهند ماند
نادرستی تصورات 
سردمداران جمهوری 
اسالمی را درمقابل چشم 

و رژیم را همگان قرار داده 
مجبور به آزاد کردن اکثر 
کارگران دستگیر شده 

 . نمود
اما آنچه در مبارزات 
کارگران فوالد اهواز در 
این برهه قابل توجه و 

می باشد این نکته تحسین 
دستگاه است که وقتی 

 سرکوب جمهوری اسالمی
عدم آزادی اعالم کرد که 

و دربازداشت نگاه داشتن تعدادی از همه کارگران زندانی 
به دفاتر نمایندگان آن تعداد  کارگران به این دلیل است که

، جمهوری اسالمی از اهواز در مجلس حمله کرده اند
قالبی قابل تحسین خود کارگران شجاع با روحیه ان

حمله به این دفاتر کار همه یکپارچه فریاد زدند که 
است و تأکید نمودند که همگی حاضرند تا  کارگران بوده

این . زمان آزادی همه کارگران بازداشتی، زندانی شوند
برخورد که منعکس کننده روحیه واالی انقالبی در 

درکاران کارگران بود، مسلماً تودهنی محکمی به دست ان
 .سرکوبگر رژیم جمهوری اسالمی زد

نمونه برخورد آگاه گرانه و شجاعانه کارگران مبارز اهواز به 
سرکوبگران خود البته تنها نمونه نیست و ما در مبارزات 
همه کارگران ایران شاهد چنین روحیه مبارزاتی واالیی می 

شکی نیست که وجود چنین روحیه انقالبی ای . باشیم

وم شرایط انقالبی ای است که پس از محصول تدا
تظاهرات و قیام های قهر آمیز توده ای دیماه در جامعه ما 

در چنین شرایطی ما شاهد دو نوع . به وجود آمده است
برخورد از طرف نیروهای سیاسی مدعی طرفداری از طبقه 

 .کارگر می باشیم
برخورد اول همان برخورد پاسیفیستی و رفرمیستی است  

در چنین شرایط انقالبی هم، مبارزه صنفی و  که حتی
تالش برای تشکیل سندیکا و اتحادیه و غیره را از طریق 
صرف مبارزات صنفی آمال و آرزوی طبقه کارگر ایران جا 
زده و در نتیجه عمالً کارگران را به درجا زدن در همین 

در میان این پیروان . محدوده مبارزاتی فرا می خوانند

فرمیسم البته نیروهای سیاسی ای هم وجود پاسیفیسم و ر
دارند که علیرغم واقف بودن به دیکتاتوری شدیداً و وسیعاً 
قهر آمیزی که امکان تشکیل چنان تشکل های صنفی و 
به طریق اوال سیاسی را به طبقه کارگر ما نمی دهد، 
همچنان کارگران را به طی این 
طریق جهت تشکیل حزب طبقه 

 . دکارگر دعوت می کنن
اما، برخورد دوم برخوردی انقالبی 
است که اعالم می کند راه تشکیل 
سندیکا و اتحادیه با همه محاسن 
خود و همچنین راه تشکیل حزب 
طبقه کارگر از کانال مبارزه برای 
سرنگونی جمهوری اسالمی می 

که جز از طریق اعمال قهر )گذرد 
این برخورد   (.انقالبی ممکن نیست

زات صنفی کنونی ضمن تأئید مبار
طبقه کارگر ایران، از میان این طبقه، 
کارگران آگاه و انقالبی را به تشکیل 

نظامی  –گروه های مخفی  سیاسی 
فرا می خواند تا با درس گیری از 
تجربه چریکهای فدائی خلق ایران 
در دهه پنجاه خود را به نیروی 
پیشاهنگ جنبش تبدیل نموده و راه رهائی خود از قید 

 . ونه ستم و استثمار را طی کنندهرگ
شرایط انقالبی کنونی در ایران تا ابد به این صورت باقی 

از این رو باید وجود این شرایط را مغتنم . نخواهد ماند
و قاطع مسلحانه شمرد و از آن برای پیشبرد یک مبارزه 

احتمالی  علیه جمهوری اسالمی و هر دشمن توده ای،
میان کارگران  بی کنونی درروحیه انقال. بعدی سود جست

رنجدیده ما، تنها زمانی که در این جهت به کار گرفته شود 
چشم انداز رهائی کارگران و برقراری سوسیالیسم می تواند 

 . ما قرار دهد در مقابل طبقه کارگررا 

 
به  پتروشیمی ماهشهراعتراض در 

 !خصوصی سازی و اخراج کارکنان
 
 
 
 
 
 
 

خرداد ماه، ده ها نفر از کارکنان 29روز یکشنبه 
شرکت کاالی پتروشیمی ماهشهر در مقابل این 

این کارکنان . شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند
که به همراه خانواده هایشان در این تجمع شرکت 
کرده بودند، به واگذاری این شرکت به بخش 

و افزایش روند اخراج کارمندان و کارگران خصوصی 
روند خصوصی سازی . این شرکت اعتراض داشتند

های پتروشیمی در ایران از نزدیک به یک  شرکت
دهه پیش آغاز شده و این شرکتها در چندین شهر 

طی سالهای . دست به اخراج و تعدیل نیروها زده اند
های پتروشیمی تبریز و فجر ماهشهر  گذشته شرکت

ما شاهد دو نوع برخورد از طرف نیروهای سیاسی مدعی طرفداری از طبقه کارگر می 

برخورد اول همان برخورد پاسیفیستی و رفرمیستی است که حتی در چنین شرایط .  باشیم

طریق صرف انقالبی هم، مبارزه صنفی و تالش برای تشکیل سندیکا و اتحادیه و غیره را از 

مبارزات صنفی آمال و آرزوی طبقه کارگر ایران جا زده و در نتیجه عمالً کارگران را به درجا 

در میان این پیروان پاسیفیسم و رفرمیسم . زدن در همین محدوده مبارزاتی فرا می خوانند

البته نیروهای سیاسی ای هم وجود دارند که علیرغم واقف بودن به دیکتاتوری شدیداً و 

سیعاً قهر آمیزی که امکان تشکیل چنان تشکل های صنفی و به طریق اوال سیاسی را به و

طبقه کارگر ما نمی دهد، همچنان کارگران را به طی این طریق جهت تشکیل حزب طبقه 

اما، برخورد دوم برخوردی انقالبی است که اعالم می کند راه تشکیل . کارگر دعوت می کنند

ه محاسن خود و همچنین راه تشکیل حزب طبقه کارگر از کانال سندیکا و اتحادیه با هم

که جز از طریق اعمال قهر انقالبی )مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی می گذرد 

این برخورد ضمن تأئید مبارزات صنفی کنونی طبقه کارگر ایران، از میان (. ممکن نیست

نظامی فرا می  –ه های مخفی  سیاسی این طبقه، کارگران آگاه و انقالبی را به تشکیل گرو

خواند تا با درس گیری از تجربه چریکهای فدائی خلق ایران در دهه پنجاه خود را به نیروی 

 . پیشاهنگ جنبش تبدیل نموده و راه رهائی خود از قید هرگونه ستم و استثمار را طی کنند
 

 سیاستاجرای  نتیجۀ یکاری هزاران کارگر مازندرانی درب

 !سازی جای خصوصی به "خوری خصوصی"
خرداد ماه، دبیر خانه کارگر استان مازندران که نهادی دست ساز جمهوری اسالمی  23بر اساس گزارش روز شنبه 

ای رقم خورده  صنعتی فاجعههای  در استان مازندران به خاطر بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی شهرک: است ، گفت
کارگر دارد و  16۵کردند حاال کمتر از  هزار کارگر در آن کار می ۸کارخانه بود و  ۴نساجی مازندران که شامل . است

اند و حتی سازمان تامین اجتماعی هم به خاطر عدم ارائه لیست از  این کارگران چند ماه است که مزد دریافت نکرده
های درمان خود به  لذا کارگران این واحد برای تامین هزینه. کند های آنها را تمدید نمی یمهسوی کارفرما، دفترچه ب

درصد حق درمان کارگران  3گوید تا زمانی که لیست بیمه ارائه و حداقل  سازمان هم می. اند شدت به دردسر افتاده
کارگران زحمتکش، با انتقاد از آنچه  وی در بخش دیگری از ترس خشم. کند ها را تمدید نمی پرداخت نشود، دفترچه

کارگر  2۸۵۵روغن نباتی غنچه در یک دهه گذشته : نامد، گفت سازی می خوری به جای خصوصی که آن را خصوصی
کنید که  مشاهده می. کارگر دارد 1۵۵داشت اما به دو شخصیت غیر کارآمد بخش خصوصی واگذار شد و حاال تنها 

پیامد چنین اقدام نادرستی مسایل امنیتی است، چه . ها آمدند ای اعتراض به خیاباناکثر کارگران اخراج شدند و بر
خریدار کارخانه نساجی یک خارجی بود که طبق گزارش نهادهای امنیتی جاسوس از آب درآمده ! کسی جوابگو است؟

نشین شدند و حاال هیچ  انهاما در واقع قربانی اصلی این کار کارگران بودند که خ. است و در حال حاضر در زندان است

  .هایشان خالی است درآمدی ندارند و سفره
 

 

کارگر در اثر انفجار کوره  7مصدومیت 

 یک واحد صنعتی
های پزشکی  تیر ماه، مدیر حوادث و فوریت 3نبه روز ش

کارگر بین  1بامداد امروز شنبه، : استان اصفهان گفت
سالهِ یک واحد صنعتی در جوزدان از توابع  ۴۵تا  9۵

شهرستان نجف آباد، در اثر انفجار کوره در این واحد به 
شدت مصدوم گشته و به بیمارستان های نجف آباد 

 .انتقال یافتند

 اختن یک کارگر ساختمانیجان ب

 در ارومیه 
تیر ماه، یک کارگر ساختمانی در  6بامداد روز سه شنبه 

طبقه در حال  5حین کار بر اثر سقوط از ساختمان 
ساخت در خیابان حسنیِ ارومیه، در دم جان خود را از 

 .دست داد
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 !چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9از صفحه       ... حسن سعادتی ، شهید رفیقِ در باره زندگی
 بگیرند و شرایط بس ظالمانه تر و مختنق تر از آنچه که 

 حسن سعادتی برای نابودیش سالح بر گرفته بود را   رفیق
 . مردم ما تحمیل نمایند  دو باره بر

 در بروجرد چشم به  291۴رفیق حسن سعادتی در سال 
 او دوران دبستان و تحصیالت شش سال  .گشود  جهان

 وی. بپایان رسانید و دیپلم گرفترا در بروجرد   دبیرستان
 و تحصیل در بروجرد با مسائل اجتماعی  زندگی در سالهای

 مارکسیستی آشنا شد و هنگامی که و افکار و اندیشه های
با شرایط سخت زندگی مردم فقیر شهر مواجه شد این امر تأثیر عمیقی روی وی باقی   با آگاهی نسبی انقالبی اش 

رفیق حسن همانند . ر در صدد درک علل وضع دشوار و اسفناک توده های محروم  بر آمدگذاشت و او هر چه بیشت
های فقیرنشینی چون درب امامزاده جعفر و پای چاله قالر شاهد  دیگر رزمندگان کمونیست شهر بروحرد در محله

و ستمدیدگانی بود  شکاف بزرگ طبقاتی بین سرمایه داران و زمینداران و همچنین نزول خورهای شهری با کارگران
این واقعیت و مشاهده سیستم اداری فاسد و نیروی سرکوب لجام گسیخته ای که . که محتاج لقمه ای نان بودند

هرگونه اعتراضات توده ها را در نطفه خفه نموده و با ایجاد رعب و وحشت زندگی برده واری را به توده ها تحمیل می 
این همان اوضاع و . جدی و همه جانبه با دشمنان مردم واقف می ساخت نمود رفیق حسن را به ضرورت یک مبارزه

 .شرایطی بود که اندیشه های انقالبی را در همه جوانان صدیق و انقالبی بارور می ساخت
در منطقه کردستان به جنگ چریکی  انهنگامیکه رفقا شریف زاده و معینی و دیگر همرزمانش ۴5رفیق حسن در سال 

بنابراین وی از نزدیک در جریان مبارزه مسلحانه انقالبی . منطقه سردشت کردستان سپاه دانش بود دست زده بودند در
تأثیر این مبارزه روی رفیق چنان بود که وی همواره در جمع دوستانش از . در کردستان و عملکردهای آن قرار گرفت

آغاز شده بود سخن می گفت و از آن دفاع  تجربه مبارزه مسلحانه ای که به همت رفقا شریف زاده و اسماعیل معینی
با چنین پیش زمینه مبارزاتی بود که با رستاخیز سیاهکل رفیق سعادتی در صدد ارتباط با سازمان چریکهای . می نمود

اما در شرایط اختناق حاکم بر جامعه این امر در همان زمان صورت نگرفت و به علت دستگیری . فدائی خلق بر آمد
ارتباط او با سازمان برقرار  2969یش تحقق این خواست به تعویق افتاد تا این که سرانجام در سال برخی از رفقا

 . گردید
در درون سازمان چریکهای فدائی خلق، زمانی که وی به عنوان یک کادر حرفه ای فعالیت می کرد در یک مقطع، 

یخی به عهده گرفته و به خوبی آن را به موقعیتی پیش آمد که او توانست در انجام یک وظیفه نقش ارزنده تار
این نقش و وظیفه، موفقیت در ایجاد ارتباط با زنده یاد رفیق هوشنگ اعظمی و کمک به خارج شدن . سرانجام برساند

 . چگنی کُش واقع در جنوب بروجرد بود در ده مش از محاصره دشمنزاین انسان انقالبی و رفقای همر

 –در جریان یک ماموریت سازمانی در جاده بابل  2966دتی در چهارم شهریور ماه چریک فدائی خلق رفیق حسن سعا
ماشینی که رفیق در آن نشسته بود با یک .  شاهی دچار تصادف شد و زنده به دست نیروهای امنیتی رژیم شاه در آمد

. به زمین می افتد دستگاه مینی بوس تصادف می کند بطوری که رفیق از ماشین به بیرون پرتاب شده و اسلحه اش
در زندان با اینکه . در چنین شرایطی که رفیق مجروح و امکان حرکت نداشته دستگیر و به زیر شکنجه برده می شود

برخی از زندانیان سیاسی رفیق را در زمان بازجوئی با تن مجروحش دیده بودند اما پس از آن دیگر کسی از سرنوشت 
با حمله مردم بپاخاسته به مراکز سرکوب رژیم دیکتاتوری  2961ن قیام بهمن رفیق اطالعی نداشت تا اینکه در زما

این عکس که رفیق را با اسم و . سلطنت شاه، عکسی از زمان بازجوئی رفیق حسن به دست انقالبیون افتاد
مشخصاتش نشانده شده روی یک صندلی نشان می داد سندی بود که آشکار ساخت که چریک فدائی خلق رفیق 

 .  سعادتی به دست مأموران دژخیم رژیم شاه در زیر شکنجه به شهادت رسیده استحسن 
او زنده نماند تا ببیند که با اوج گیری انقالب . جانش را فدای آرمانهای کارگری خود نمود 66رفیق حسن  در سال 

لیه دشمنان توده ها چه پیکار آزادیبخش او و رفقای همررمش و مبارزه مسلحانه آنان ع 65-61توده ها در سالهای 

اما او در کنار همه رفقای شهید فدائی و . تأثیر انقالبی به روی کارگران و توده های محروم ایران به جاگذاشته

انقالبیون برجسته ای چون دکتر هوشنگ اعظمی در میان مردم زنده و جاوید بود، در دل آنها جای گرفته و یادش، 

بر .  ائی که پا به میدان مبارزه علیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه نهاده بود می دادشور و بینائی انقالبی به توده ه

بستر همین مبارزات توده های تحت ستم ایران بود که سرانجام رژیم دیکتاتور و ظالم و فاسد سلطنت به گورستان 

 . تاریخ سپرده شد

 !گرامی و راهش پر رهرو باد حسن سعادتیرفیق یاد 

 

 

 

 

 عکس رفیق حسن سعادتی در چنگال شکنجه گران ساواک

 درصد مستمری بگیران  77

 !زیر خط فقر هستند
 
 
 
 
 
 
 
 

های اجتماعی وزارت  کم تیر ماه، دبیرکل بیمهروز جمعه ی
درصد از 1۵تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 

بگیران کمتر از حداقل دستمزد مصوب مستمری  مستمری
بگیران زیرخط فقر  درصد مستمری11: گیرند، گفت می

دستمزد  61تا  ۴۸طی سال : وی همچنین گفت. هستند
به  36تا  3۵ما از سال درصد رشد داشته، ا25۶2اسمی 

البته رشد . درصدی بودیم 19طور متوسط شاهد رشد 
درصد 5که  ۸3تا  5۸حداقل مزد واقعی عمدتا غیر از سال 

ها رشد منفی را تجربه کرده است،  بوده در سایر دوره
توان گفت قدرت واقعی خرید مردم کاهش  بنابراین می
ین درصد مستمری بگیران سازمان تام11. یافته است

اجتماعی با فرض اینکه مسکن نداشته باشند زیرخط فقر 
بگیران بازنشستگی زیر خط  درصد مستمری96هستند و 

درصد از مستمری بگیران تامین 1۵حدود . فقر هستند
گیرند و  اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد مستمری می

برابر حداقل مستمری دریافت 1درصد بین حداقل تا 51
اضر مستمری دریافتی خانوار شهری، در حال ح . کنند می

 .دهد درصد متوسط هزینه آنها را پوشش می۴2
 

 نفر از کارگران فنیِ  9۱اخراج 

 صنعت ریلی بینا
 
 
 
 
 
 
 
 

تیر ماه، در روزهای  6بر اساس گزارش روز سه شنبه 
نفر از کارگرانِ مامور فنی  2۵آغازین تیر ماه جاری حدود 

عت ریلی یکی از و ترمزبان که برای شرکت بیناصن
اند، اخراج  های پیمانکارِ رجا، مشغول به کار بوده شرکت

اکثریت ما عضو : گویند کارگران اخراجی می. شده اند
دهیم که خاتمه  ایم و احتمال می انجمن صنفی بوده

حدس ما . های صنفی ما باشد همکاری ما به علت فعالیت
صدر های صنفی، ما را در  این است که به خاطر فعالیت

 .اند ها قرار داده لیست تعدیلی
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 !تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است

کارگران شهرداری یاسوج مقابل اعتراض 

ساختمان شورای شهر

  

تیر ماه، کارگران پیمانی فضای سبز  ۴روز دوشنبه 
ها و فضای سبز  شهرداری  شهرداری که در سازمان پارک

یاسوج مشغول به کار هستند، در اعتراض به چند ماه 
ن شورای شهر تجمع معوقات مزدی خود مقابل ساختما

مطالبات مزدی این کارگران از نیمه دوم فروردین  . کردند
ماه سال جاری پرداخت نشده و آنها چندین ماه مطالبات 

بر اساس این گزارش، . را نیز طلبکاراند 31مزدی سال 
روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 

یاسوج  ناحیه شهر 9نگهداری از فضای سبز : یاسوج گفت
پیمانکار مجزا واگذار شده است و کارگرانی که امروز  9به 

اند از کارگران پیمانکاری یکی از این  دوشنبه تجمع کرده

 .گانه شهر یاسوج هستند 9نواحی 
 

کارخانه تولی پرس و  2کارگران  مبارزه

  مرخصی اجباری علیهبندی البرز  بسته
کارخانه  1ن تیر ماه، گروهی از کارگرا 3صبح روز شنبه  

بندی البرز واقع در شهرک صنعتی البرز  تولی پرس و بسته
توجهی کارفرما به وضعیت شغلی  در اعتراض به آنچه بی

خوانند، ابتدا مقابل ساختمان اداره کار و  خود و کارخانه می
بعد مقابل فرمانداری شهرستان البرز دست به تجمع 

با : افزاید گزارش به نقل از کارگران می. اعتراضی زدند
کارخانه، کارفرما از روز چهارشنبه  1افزایش مشکالت این 

 6۵۵خرداد ماه، با اعالم تعطیلی موقت کارخانه، حدود  3
واحد تولیدی را به مرخصی اجباری فرستاده  1کارگر این 

با  35کارفرمای مشترک قصد دارد همانند سال . است
با . کندکسر  کارگرانتعطیلی کارخانه از مزایای شغلی 

اجتماع امروز مقابل ساختمان اداره کار هیچ پاسخی 
دریافت نکردیم به همین دلیل کارگران معترض تصمیم 
گرفتند مطالبات صنفی خود را با انتقال اجتماع خود به 

 .فرمانداری شهرستان البرز پیگیری کنند
 

تجمع کارگران کارخانه ناز نخ مقابل 

 استانداری قزوین
تیر ماه، گروهی از کارگران کارخانه  6 شنبه صبح روز سه

ناز نخ در اعتراض به بالتکلیفی در وضعیت شغلی و عدم 
. پرداخت مطالباتشان مقابل استانداری قزوین تجمع کردند

علیرغم اینکه این : گزارش به نقل از کارگران می افزاید
واحد تولیدی چندین سال است تعطیل اعالم شده و 

های  اند، مدیران شرکت به بهانه کارگرانش بالتکلیف شده
کارگران . کنند مختلف از پرداخت مطالباتمان خوداری می

این کارخانه در پیگیری مطالبات معوقه خود و مشخص 
شان بارها مقابل نهادهای مختلف  شدن وضعیت شغلی

دولتی در قزوین و نیز در تهران مراجعه کرده و دست به 
هیچ پاسخی که نشان از اند اما تاکنون  اعتراض صنفی زده

 .اند برطرف شدن مشکالتمان داشته باشد، دریافت نکرده

سازی تبریز در  تجمع کارگران ماشین

 اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی

سازی تبریز  تیر ماه، کارگران ماشین 6صبح روز سه شنبه 
برای دومین روز متوالی به علت معوقات مزدی در محیط 

سازی  یکی از کارگران ماشین. مع زدندکارخانه دست به تج
از  35سازی تبریز اوایل سال  گروه ماشین: تبریز گفت

. سوی دولت به صندوق بازنشستگی فوالد واگذار شده بود
اما حدود یک ماه پیش به وکالت از سوی این نهاد، به یک 

کارگران . کارفرمای بخش خصوصی واگذار شده است
ز با ورشکستگی و های خصوصی شده هر رو کارخانه

خواهیم  ما نمی. شوند معوقات مالی شدید مواجه می
در این . رو شود سازی تبریز هم با این موضع رو به  ماشین

شود؟ حدود  ها و تغییر کارفرماها، کارگر چه می واگذری
کارگر این واحد تولیدی چندین ماه دستمزد معوقه  ۸۵۵

 .کند دارند و کارفرما از پرداخت آن خودداری می
 

تجمع اعضای تعاونی مسکن کارگران 

 شرکت برق تهران
تیر ماه، اعضای تعاونی مسکن کارگران 9صبح روز یکشنبه 

در خیابان  2شرکت برق تهران مقابل دادگاه کیفری شماره
معترضان در مورد دالیل اعتراض . خیام تجمع کردند

 ها ها از موعد تحویل آپارتمان با وجود اینکه سال: خودگفتند
هزار نفر از کارگران و 1۵گذرد اما تکلیف بیش از  می

اند، مشخص  افرادی که به صورت آزاد آنها را خریده

  .نیست
چندین نفر از کسانی که عضو : کارگران معترض افزودند

های گذشته به  اند در سال هیات مدیره این تعاونی بوده
اتهام شرکت در کالهبرداری، جعل و انتقال مال به غیر 

اکنون با قید  البته دو نفر از متهمان هم. اند زداشت شدهبا
ما به این مسئله اعتراض . اند وثیقه از زندان بیرون آمده

ها  داریم چراکه متهمان اهتمامی نسبت به تحویل آپارتمان
اعضای تعاونی مسکن کارگران شرکت . اند به خرج نداده

 های گذشته تجمعات متعددی مقابل برق تهران در سال
اند به امید  دادگاه و مجلس شورای اسالمی برگزار کرده

بسیاری از کسانی که از . اینکه مشکالتشان برطرف شود
خیلی از . اند درآمد چندانی ندارند این تعاونی آپارتمان خریده

فروشند  کنند، مثال سبزی می آنها درخیابان دستفروشی می
ی و مستاجر هستند یا پس از بازنشستگی به مسافرکش

ها  اند که باید سال آنها چه گناهی کرده. اند روی آورده

 .معطل شوند و زجر خانه به دوشی را بکشند

کارگران بازنشسته نیشکر  اعتراضی تجمع

 هفت تپه مقابل مدیریت مجتمع

تیر ماه، کارگران بازنشسته نیشکر  ۴صبح روز دوشنبه 
 تپه با اجتماع مقابل مدیریت این مجتمع، خواستار هفت

بر اساس این گزارش، . دریافت مطالبات سنواتی خود شدند
نفر  91۵کارگران بازنشسته که شمارشان به حدود 

به مرور بازنشسته  35رسید، از آذر ماه تا اسفند ماه سال  می
اند  ماه هنوز نتوانسته9اند و بعد از گذشت حدودا  شده

ن یکی از کارگرا. مطالبات عقب افتاده خود را دریافت کنند
ها تالش با سوابق باالی  بعد از سال: گوید بازنشسته می

سال توانستیم با استفاده از قانون مشاغل سخت و 1۵
آور از این کارخانه بازنشسته شویم اما ظاهرا کارفرما،  زیان

نبود منابع مالی را دلیل پرداخت نشدن سنوات ما عنوان 
اند،  هها که از ادامه این وضعیت خسته شد لذا آن. کند می

 .اند تصمیم به برپایی این تجمع گرفته
 

ماه دستمزدِ کارگران پروژه بانتا آبیدر  1

 در سنندج پرداخت نشده است
خرداد ماه، تعدادی از  9۵گزارش روز چهارشنبه   بر اساس 

کارگران پروژه ساختمانی مجتمع تجاری بانتا آبیدر در 
 سنندج از عدم دریافت کامل دستمزدهایشان از آخر

در طول این مدت : خبر دادند و گفتند 35شهریور سال 
 9۵۵ - 1۵۵ای در حد  کارگران در هر ماه صرفا مساعده

 .اند تومانی دریافت کرده
 

تجمع اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد 

 اتوبوسرانی تهران
نفر از کارگران خریدار  6۵تیر ماه، حدود  1صبح روز شنبه 

، متعلق به شرکت 9و  1های سپیدار  آپارتمان در پروژه
تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی، مقابل شهرداری و 

این چندمین بار . شورای اسالمی شهر تهران تجمع کردند
های اخیر است که این کارگران در اعتراض به  در هفته

ها در دریافت مسکن تجمع اعتراضی برگزار  خلف وعده
نیز به نشانه  خرداد ماه، 13آنها روز سه شنبه . کنند می

در روزهای اخیر بازهم شرکت . اعتراض تجمع کرده بودند
تعاونی مسکن شرکت واحد مبالغی را برای تکمیل 

است که این مطالبه، خارج از   ها مطالبه کرده آپارتمان

 .ست های قبلی قرارداد و وعده
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 !زنده باد کمونیسم!     پیروز باد انقالب

کارگران پارس میل لنگ برای پیگیری 

خویش تجمع کردندمعوقات 

  

تیر ماه، یکی از کارگران شرکت تولیدی  ۴روز دوشنبه 
جمعی از کارگران : پارس میل لنگ در تاکستان، گفت

پارس میل لنگ به منظور اعتراض و پیگیری وضعیت 
معوقات مزدی و دیگر مطالبات خود، طی چند روز اخیر 

بر اساس . تجمعاتی را در محل این شرکت برگزار کردند
ه کامل معوقه مزدی ما ۴کارگران این شرکت : این گزارش

شود که  می( 35و  36های  سال)سال  1چنین  هم . دارند
وری کارگران را پرداخت  مسئوالن شرکت، پاداش بهره

های  هایی که کارگران شرکت طی سال مرخصی. اند نکرده
اند و طبق قانون،  استفاده نکرده 35و  36، 3۴، 39
معوق  اش به کارکنان بازگردانده شود، بایستی هزینه می

شود و  سختی واریز می ها نامنظم و به حق بیمه. شده است
مشکالت بسیاری را برای وضعیت درمانی کارگران و 

 1۵۵در این شرکت، حدود . خانواده آنها ایجاد کرده است
نفر کارگر مشغول به کار هستند که مطالبات مختلفی 

کنند و  حتی رانندگانی هستند که صرفا بار حمل می. دارند
  . اردادی با این شرکت ندارند اما آنها نیز مطالبه دارندقر
 

 9۱کارگر و مصدومیت  2جان باختن 

 کارگر پتروشیمی به علت انفجارِ کوره

پتروشیمی  5۵۵تیر ماه، انفجاری در واحد  5چهارشنبه 
های پزشکی  رئیس مرکز اورژانس و فوریت. آبادان رخ داد

کارگران شاغل در در این حادثه یکی از : خوزستان گفت
این واحد در همان لحظه وقوع انفجار جان خود را از دست 
داد و یکی دیگر از کارگران که مصدوم و بامداد روز 

سوزی از آبادان به  تیر ماه، پس از آتش 1پنجشنبه 
اهلل طالقانی اهواز انتقال  بیمارستان سوانح و سوختگی آیت

بر اثر وخامت حال  تیر ماه ۸یافته بود، متاسفانه روز جمعه 
 .و شدت جراحات، جان خود را از دست داد

مسئول اورژانس تعداد مصدومان حادثه پتروشیمی آبادان  
نفر به  ۸از این تعداد : نفر اعالم داشت و افزود 2۸را 

نفر از مصدومان به  5صورت سرپایی درمان شدند، 
مصدوم به بیمارستان سوانح و  9بیمارستان امام اهواز، 

اهلل طالقانی اهواز و یک مصدوم به  ختگی آیتسو
تیر ماه،  3روز شنبه . بیمارستان بهشتی آبادان منتقل شدند

مدیرعامل شرکت پتروشیمی آبادان بدون اعالم و یا اظهار 
نظری در مورد کارگران جانباخته و مصدومین این حادثه 

مشکل فنی و فرآیندی غیرقابل : انفجاری پتروشیمی، گفت

و ریبویلرهای آن، علت حادثه  VCM ی در برجبین پیش
وی در ادامه با  .سوزی در پتروشیمی آبادان است آتش

سی پتروشیمی آبادان، . وی. اشاره به آغاز مجدد تولید پی
ماه آینده به  ۴تا  5۵۵نوسازی کامل و مدرن واحد : گفت

آبادان   میزان خسارت شرکت پتروشیمی. پایان خواهد رسید
ان بیمه بررسی خواهد شد و پس از تکمیل توسط کارشناس

نصب دو . پرونده، خسارات وارد مرحله پرداخت خواهد شد
های گاز کوب در محل  دستگاه بسیار مهم کمپرسور

پاالیشگاه آبادان در حال نصب است و با اتمام این عملیات 
دریافت خوراک از پاالیشگاه به  31در نیمه دوم سال 

این اتفاق بسیار مهمی . هد رسیدتن در روز خوا 1۵۵باالی 
 9۵برای پتروشیمی آبادان و کارکنان آن است و برای آن 

 .گذاری صورت گرفته است میلیارد تومان سرمایه
 

معوقات مزدی کارگران تراورس دورود 

 باید پرداخت شود
تیر ماه، فرماندار شهرستان دورود، در آئین  3روز شنبه 

: استان لرستان گفت ای برداری از ریل باس حومه بهره
عنوان مسئله کارگری در حوزه  یکی از مباحثی که به

آهن در استان مطرح است موضوع پرداخت مطالبات  راه
مزدی کارگران خطوط ابنیه شرکت پیمانکاری تراورس 

او با بیان اینکه کارگران خطوط ابنیه تراورس . دورود است
از : ودزنند، افز دورود مرتبا دست به اعتراض صنفی می

مسئوالن مربوطه انتظار داریم به مشکالت کارگران 

 .رسیدگی کرده و معوقات مزدی آنها را پرداخت کنند

 

عدم امنیت اعتراض به حقوق ناچیز و 

 زار سیرجان کارگران مس درهشغلی 
زار بخش  تیر ماه، کارگران معدن مس دره 1روز شنبه 

وز چهارشنبه خرداد تا ر 1۸پاریز سیرجان که از روز دوشنبه 
 2۵۵خرداد ماه، در اعتراض به حقوق یک میلیون و  9۵

روز در مقابل  9هزار تومانی ماهانه و نداشتن امنیت شغلی، 
این واحد معدنی دست به اعتراض زده بودند، در خصوص 

هر یک از کارگران با سوابق کاری : مطالبات خود گفتند
شغول کار ترین شرایط و با آالیندگی باال م باال در سخت

هستند اما حداقل حقوق دریافتی کفاف مخارج زندگی 
قرار بود براساس وعده برخی . دهد کارگران را نمی

مسئوالن با توجه به آالیندگی معدن و سختی کار در 
وضعیت شغلی ما کارگران قراردادی تغییراتی ایجاد شود، 

های داده شد هنوز هیچ تغییری در  اما برخالف وعده
عالوه بر اینکه تبدیل . ما ایجاد نشده است وضعیت شغلی
ایم همچنان با حقوق ناچیزی سر می کنیم و  وضعیت نشده

شود و با پرداختی که  هیچ مزایایی هم شامل حال ما نمی
. دهیم گاه با تاخیر مواجه است، کار در معدن را ادامه می

خرداد ماه، که آخرین روز از اعتراض ما  9۵روز چهارشنبه 
های مسئوالن  زار بود با اعتماد به وعده معدن دره کارگران

مان موقتا به اعتراض  معدن مبنی بر تغییر در وضعیت شغلی

 .صنفی خود خاتمه دادیم

تجمع کارگران اخراجیِ کشت و صنعت 

 شمال در اعتراض به معوقات مزدی

خرداد ماه، جمعی از کارگران اخراج  92صبح روز پنجشنبه 
برای پیگیری وضعیت  شده کشت و صنعت شمال

شان مقابل ساختمان استانداری مازندران تجمع  شغلی
علت اعتراض کارگران، اخراج های اوایل فروردین . کردند

که آنها خواستار بازگشت به کار و  ماه جاری است، درحالی
کارگران که تاکنون . پرداخت معوقات حقوقی خود هستند

انه و نهادهای چندین بار اقدام اعتراضی در مقابل کارخ
: اند، می گویند مرتبط دولتی در استان مازندران انجام داده

متاسفانه تا این لحظه هیچ پاسخی از سوی مسئوالن و 
هنوز پس از گذشت . ایم هایمان نگرفته کارفرما به خواسته

برخی . ماه، مقرری بیمه بیکاری مان برقرار نشده است 9
مشاغل سخت و سال کار با  1۵همکارانمان با سوابق 

آور در آستانه بازنشستگی بودند که کارفرما به بهانه  زیان
بر اساس این . خاتمه قرارداد، همه آنها را یکجا بیکار کرد

های کارخانه به  گزارش، کارفرما برای کم کردن هزینه
نفر از کارگران کرده  6۵بهانه عدم نیاز اقدام به تعدیل 

 .است
 

 لوشان کارگران شهرداری حقوقماه  ۶

 پرداخت نشده است
تیر ماه، سخنگوی شورای شهر لوشان  ۴روز دوشنبه  

 ۸۵شهرداری لوشان توان پرداخت دستمزد ماهانهِ : گفت
کارگر شهرداری لوشان در استان گیالن را دارد اما مدیریت 
شهری بجای پرداخت مطالبات کارگران، منابع مالی را 

همترین م. کند های غیرضروری شهر می صرف پروژه
موضوع در شهرداری لوشان تاخیر در پرداخت حقوق 

 . کارکنان و کارگران است
ماه  5در حال حاضر کارگران شهرداری لوشان حدود 

مطالبات معوقه دارند که این موضوع آنها را در شرایط 
اکنون در  هایی که هم پروژه. سخت مالی قرار داده است

اخت است، های باال در دست س شهر لوشان با هزینه
وی با تاکید بر اینکه شهرداری حدود . غیرضروری است

میلیون تومان بابت سنوات پایان کار به چند کارگر که  5۵۵
همچنین : اند بدهکار است، افزود سال پیش بازنشسته شده

کارگر  ۸شهرداری از پرداخت هزینه بازنشستگی حدودا 
 ناتوان است و این کارگران از چندین ماه قبل معطل

 .اند مانده
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 !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست

 پارس جنوبی 91کارگران اخراج شده فاز 

ضاتشاندر چهارمین روز اعترا

  

تیر ماه، چهارمین روزِ متوالی تجمع کارگران  1روز شنبه 
. پارس جنوبی در مقابل پاالیشگاه بود 23اخراج شده فاز 

کارگری که پیش از این در بخش نگهبانی و حراست  1۵
برداری پاالیشگاه دهم  بهره مشغول به کار بودند، با شروع

مسئوالن وعده : گویند کارگران معترض می. اند بیکار شده
ها  گردانند، اما این وعده دادند که ما را به سرکار باز می

ما که سالها در این فاز پارس جنوبی کار . محقق نشد
ایم درست نیست که به بهانه اتمام پروژه بیکار شویم  کرده

یکی دیگر از این . مان را بگردانیم و نتوانیم چرخ زندگی
چهار روز است : گوید کارگران که بومی کنگان است، می

با توجه به نابودی . ایم که مقابل پاالیشگاه جمع شده
مشاغل محلی در منطقه مانند کشاورزی و صیادی به دلیل 
حضور صنعت، تنها مسیر درآمدی مردم منطقه 

این مسیر نیز روز های پارس جنوبی هستند که  پاالیشگاه

 .شود به روز برای بومیان مسدودتر می
 

التدریس در اعتراض به  تجمع معلمان حق

 بالتکلیفی شغلی مقابل مجلس در تهران

التدریس  تیر ماه، جمعی از معلمان حق 9صبح روز یکشنبه 
در اعتراض به بالتکلیفی شغلی خود، مقابل مجلس شورای 

استه اصلی آنها در خو. اسالمی در تهران تجمع کردند
مرحله اول، تعیین تکلیف استخدامی و تصویب هرچه 
سریعتر طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین 

التدریسی و آموزشیاران  تکلیف استخدامی معلمان حق
. نهضت سوادآموزی از سوی نمایندگان مجلس است

تصویب این طرح : گزارش به نقل از معترضان می افزاید
ست که به درازا کشیده و بالتکلیفی ما مدتها

خواسته دیگر . ها همچنان ادامه دارد التدریسی حق
معترضان، به سامان شدن واریز دستمزدها و پرداخت 

گویند باید مدتها منتظر بمانیم  آنها می. ست معوقات مزدی
. تا وزارتخانه برای پرداخت مطالبات مزدی ما اقدام کند

التدریس دست به  معلمان حقاین چندمین بار است که 
زنند و خواستار روشن شدن وضعیت  تجمع اعتراضی می
تیر ماه،  9صبح روز یکشنبه . شوند استخدامی خود می

التدریسی اردبیل در اعتراض به  جمعی از معلمان حق

  .شرایط معیشتی خود، تجمع اعتراضی برگزار کردند

 وزارت آموزش و پرورش: گویند حاضران در تجمع می
بایستی هرچه زودتر معوقات مزدی معلمان رسمی و 

در شرایطی که روز به روز از ارزش . التدریس را بپردازد حق
شود، تاخیر در پرداخت  نقدینگی و سرمایه مردم کم می

یکی از . مطالبات نقدی، به ضرر صددرصدی معلمان است
با این حقوقی که دریافت : حاضران در تجمع گفت

اداره زندگی و رفع مایحتاج اولیه نیستیم و  کنیم، قادر به می

 .مجبوریم به کار دوم یا سوم روی بیاوریم
 

کارگران پیمانی فضای سبز  معوقات مزدی

 و اعتراض آنهاکرج  99شهرداری منطقه 
 22تیر ماه، کارگران فضای سبز منطقه  1روز شنبه 

ماه از حقوق خود  9دلیل عدم دریافت  شهرداری کرج به
بر . ختمان شهرداری مرکزی کرج تجمع کردندمقابل سا

اساس این گزارش مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه 
کارگران مورد بحث، نه طرف قرارداد با : کرج، گفت 22

طبق قرارداد، پیمانکار . شهرداری بلکه پیمانکار هستند
موظف به تامین مالی دو ماه حقوق کارکنان طرف قرارداد 

از معوقات مزدی، سختی و فشار کار البته جدا . خود است
ست که کارگران به آن معترض  ازجمله دیگر مشکالتی

هستند و اینکه پیمانکار به اشکال مختلف، از میزان تعیین 

 .کاهد شده دستمزد می
 

نفر از  7۶اخراج اعتراض به تجمع در 

 کارگران پیمانی شهرداری اشتهارد

کارگر از کارگران شهرداری  15تیر ماه،  1روز شنبه  
چند روز است با خاتمه  که اشتهارد، واقع در استان البرز

بار دیگر دست به  ،اند پیمانکارشان، بیکار شدهبا قرارداد 
، تعدادی از آنها روز بیکاری کارگراندر پی  .تجمع زدند

خرداد ماه، در مقابل فرمانداری شهرستان  92شنبه  پنج
شهردار اشتهارد در این باره  .ه بودنداشتهارد تجمع کرد

نوع ارائه   ه بیشتر یکدر پی تجمع کارگران ک: گفت
ای با حضور فرماندار، شهردار، رئیس  خواسته بود، جلسه

شورای شهر، رئیس شهرک صنعتی اشتهارد برگزار شد تا 
پیشنهاد شد تا زمانی که تکلیف . فکری به حال آنها شود

قرارداد پیمانکار بعدی مشخص گردد از بعضی از این 
ی اشتهارد کارگران برای کار در واحدهای شهرک صنعت

این صورت که کارگران رجوع کرده، و  به. استفاده شود
نامه برای آنها  هایی که دارند معرفی براساس تخصص

. تنظیم گردد تا در جاهای مورد نیاز مشغول به کار شوند
البته در بین آنها، کسانی هم هستند که مشاغلی دیگر 

 .مانند کشاورزی و دامداری دارند

ستمزد کارگران فنی و تاخیر در پرداخت د

 برق رجا
تیر ماه، ماموران فنی و برق رجا از عدم  6روز سه شنبه  

این کارگران که . پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند
گویند  های پیمانکاری هستند، می طرف قرارداد با شرکت

عدم . است ماه گذشته پرداخت نشده1که دستمزد آنها در 
زندگی ما را با مشکالت بسیار پرداختِ به موقعِ دستمزد، 

دانیم چه زمانی قرار است  از آنجا که نمی. است مواجه کرده
ریزی مالی  توانیم برنامه دستمزدهایمان پرداخت شود، نمی

مان به مدیران شرکت پیمانکاری نیز  مراجعات. داشته باشیم
پولی و عدم  است و هر بار شرکت از بی نتیجه بوده بی

 .ها انتقاد دارد پرداخت صورت وضعیت
 

ماه دستمزد کارگران پیمانکاری  3

 شهرداری الوند پرداخت نشده است
تیر ماه، کارگرِ پیمانکاری در شهرداری  29روز چهارشنبه 

کارگر پیمانکاری شهرداری الوند در استان  1۵۵: الوند گفت
صورت پیمانی تحت مسئولیت شرکتِ تارا نامِ  قزوین که به

ماه حقوق معوقه طلب  9کم  دست آسیا، مشغول کارند،
ماه  9آنها به دلیل عدم دریافت حقوق و دستمزد در . دارند

وی . اند گذشته با مشکالت مالی و خانوادگی روبرو شده
ماهه نخست سال  9درحالی مطالبات مربوط به : می افزاید

ایم که کارفرما  جاری خود را از پیمانکار دریافت نکرده
مالی خود را از شهرداری مدعی است صورت وضعیت 

نماینده شرکت پیمانکاریِ تارا نامِ آسیا . دریافت نکرده است
در شهرداری الوند با تایید عدم پرداختِ معوقات مزدی، 

های مالی  موقع صورت وضعیت   پرداخت نشدن به
پیمانکاران را دلیل به تاخیر افتادن دستمزد کارگران دانست 

مین منابع مالی دستمزد امروز چهارشنبه با تا: و گفت
فروردین ماه کارگران پیمانی شهرداری الوند پرداخت 

 .شود می
 

هزار نفر از  97ثبت نامهِ سرگشادهِ 

 پرستاران در وزارت بهداشت
خرداد ماه، تعدادی از پرستاران کشور به  9۵روز چهارشنبه 

ای را که به  وزارت کشور مراجعه کردند و نامهِ سرگشاده
ر نفر از پرستاران رسیده بود را در دبیرخانه هزا 21امضای 

امضاکنندگان این نامه . خانه ثبت کردند این وزارت
های اصلی جامعه پرستاری  در این نامه خواسته: گویند می

گذاری، اجرای صحیح  کشور ازجمله اجرای قانون تعرفه
وری، رفع مشکالت طرح قاصدک، پرداخت  قانون بهره

ها، رفع موانع استخدامی و  کاری همعوقات یک ساله و اضاف
پرستاران  .است کارهای اجباری مطرح شده  رفع اضافه

خواستار پاسخ شفاف و روشن وزارت بهداشت به مطالبات 
های خود تاکید  خود هستند و بر قانونی بودن خواسته

 .دارند
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 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

کارگر کارخانه فوالد میانه در پی  ۶3

اتمام پروژه بیکار شدند

  

تیر ماه، یکی از کارگران اخراج شدهِ کارخانه  ۴روز دوشنبه 
مسئوالن کارخانه در هفته پایانی خرداد : فوالد میانه گفت
کارگر تسویه حساب کردند و روز  25ماه جاری، با 

نفر را در  ۴1خرداد ماه، نیز لیست تسویه  92شنبه  پنج
اند طی روزهای آینده با  اختیار کارگران قرار دادند و گفته

ما در فاز احیاء مشغول . دیگر نیز تسویه خواهد شد ای عده
ایم تا فاز دوم  ایم و گرد و خاک آن را خورده به کار بوده

درحالی که شهرستان رتبه اول . سرپا نگه داشته شود
بیکاری استان را به خود اختصاص داده است، اخراج 

کارگری  59نفر از  63کارگران چندان خوشایند نیست و 

 .تسویه شده، بومی هستندکه با آنان 
 

جان باختن یکی از کارگران سد کانی سیو 

 حین کار در پیرانشهر
بعد از ظهر روز جمعه یکم تیر ماه، یکی از کارگران شاغل 
در سدکانی سیو پیرانشهر در استان آذربایجان غربی حین 

های  که در محل خروجی یکی از تونل انجام کار درحالی
غول کار بوده، در آب سقوط هدایت آب سدکانی سیو مش

بر اساس این گزارش، . کرده و جان خود را از دست داد
 ۴های مختلف امدادی عصر روز جمعه حوالی ساعت  تیم

عصر همزمان با وقوع این حادثه در حال جست و جوی 
شوند، ولی پس از گذشت حدودا دو تا  جسد این غریق می

ز سه ساعت با کمک همکاران وی، درخروجی یکی ا
های در حال ساخت فرعی سد، جسد این کارگر از آب  تونل

 .شود گرفته می
 

تجمع کارگران کارخانه الماس کویر 

 رفسنجان در اعتراض به معوقات مزدی
خرداد ماه، جمعی از کارگران کارخانه  13روز سه شنبه 

کاشی و سرامیک الماس کویر رفسنجان در اعتراض به 
ر مقابل این کارخانه چندین ماه معوقات مزدی خود، د

مدیرعامل کارخانه الماس کویر، در رابطه با . تجمع کردند
دستمزد : معوقات مزدی کارگران این کارخانه گفت

ماه به تاخیرافتاده است که به زودی یک ماه آن  ۴کارگران 
رکود بازار، مشکالت تحریم و سایر . شود پرداخت می

بوجود آمده عوامل دست به دست هم دادند و این وضعیت 

 .است

 حضور مسئول سازمان

 بسیج ضد کارگری در نشست 

 کارگری مجلس فراکسیون  اعضای 

تیر ماه، اولین نشست  26بر اساس گزارش روز جمعه 
اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی در 

با حضور مسئول سازمان بسیج ضد کارگری  31سال 
ا توجه به شرایط در این نشست طرفین ب. کشور برگزار شد

های جامعه کارگری، بر هم  موجود در کشور و دغدغه
ها و ارکان مربوط کارگری تاکید  افزایی بیشتر تشکل

 .کردند
مسئول سازمان بسیج ضد کارگری کشور آمادگی کامل 
این سازمان برای تعامل و در اختیار گذاشتن ظرفیت کامل 
 بسیج برای حل مشکالت و معضالت جامعه کارگری،

رییس فراکسیون کارگری . کارفرمایی را اعالم کردند
مجلس نیز ضمن استقبال از ورود بسیج به این عرصه 
اعالم آمادگی نموده و مقرر داشتند این جلسات مشترک 

های عملی برای حل مشکالت با  ادامه یافته و گام

 .ها برداشته شود ها و تشکل همکاری سایر بخش

 

طیلی این کارگران کیان کرد در پی تع

 واحد به بیمه بیکاری معرفی شدند
روز جمعه یکم تیر ماه، یکی از کارگران شرکت کیان کرد  

با اعالم تعطیلی موقت این شرکت در روز جمعه، با : گفت
تمامی کارگران این شرکت تماس گرفته و به آنها گفته 

. تیر ماه، به بیمه بیکاری مراجع کنند 1شد، از روز شنبه 
صورت  تمامی کارگران این شرکت به: می افزایداین کارگر 

سال عیدی  9ماه مطالبات مزدی و  1میانگین دارای 
بیمه کارگران حق . پرداخت نشده، از این شرکت هستند

هم تنها در حدی پرداخت شده است که دفترچه بیمه 
شرکت هنوز به خاطر حق بیمه . کارگران تمدید شود

ما بارها برای . کارگران به تامین اجتماعی بدهکار است
. ایم مان تجمع و با فرماندار صحبت کرده معوقات مزدی

نفر از نیروی حراست برای نگهبانی از شرکت و  9۵تنها 
اند و باقی کارگران به بیمه  ها در شرکت مانده تگاهدس

ابتدای سال به ما گفتند یک ماه . اند بیکاری معرفی شده
بعد از یک . شرکت تعطیل است تا تکلیف آن مشخص شود

ماه در روز جمعه با ما تماس گرفتند و گفتند شرکت برای 

 .همیشه تعطیل است

برای جلوگیری از دستگاه قضایی تالش 

 های امنیتی  مسایل کارگری به تنش  تبدیل

تیر ماه، دادستان عمومی و انقالب اهواز در  ۴روز دوشنبه 
نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه قضاییه، با اشاره 

های  آمیز کارگری در ماه ها و اجتماعات اعتراض به تجمع
: اخیر در کالنشهر اهواز و برخی شهرهای خوزستان گفت

های مردم به گوش مسئوالن برسد  استباید اجازه داد خو
ها منطبق با قانون و با صدور  ولی تاکید داریم باید تجمع

اگر . های مسئول باشد مجوز قانونی از سوی دستگاه
مشاهده شود طرح مطالبات به حق، خارج از قاعده شده و 

دار، و امنیت عمومی  حقوق عمومی و خصوصی افراد خدشه
نی براساس وظایف قانونی و بر مردم به خطر افتد، دادستا

پایه اصل دفاع از حقوق شهروندی به این مسایل ورود 
ها در  گرچه بیان اعتراض: وی در ادامه گفت. کند می

درست بود ولی رفته رفته افرادی با  35حوادث دی 
ها را به سمت و  سوءاستفاده از وضع موجود، این تجمع

دادند آن سوی هرج و مرج و تخریب اموال عمومی سوق 
وی . وقت بود که دستگاه قضایی به این حوادث ورود کرد

دار کارگران این واحد صنعتی  های دامنه با اشاره به اعتراض
در یک سال گذشته که به طور عموم به پرداخت نشدن 

دادستانی ضمن ورود : گردد، افزود حقوق کارگران آن برمی
این واحد کند  به موضوع گروه ملی فوالد ایران، تالش می

تولیدی دوباره فعالیت خود را از سرگیرد تا شاهد تنش و 

   .ناآرامی کارگری در خوزستان نباشیم
 

مواد اولیه خود را آزاد  ،تولیدکنندگان

 ، خرندخودروسازها با ارز دولتی می

 !کنند چای وارد می 
تیر ماه، مدیر هیات  2۴بر اساس گزارش روز پنجشنبه 

ان صباحی، با اشاره به گرانی امنای شهرک صنعتی سلیم

خوراک : گفت BCF های ریسندگی مواد اولیه شرکت
ها  تومانی است، ولی تولید آن ۴1۵۵ها با دالر  پتروشیمی

متاسفانه در . شود به قیمت ارز آزاد در بازار فروخته می
فهرستی هم که منتشر شد، نشانی از تعلق گرفتن ارز 

کشوری که خودش  .تومانی به تولید داخلی نیست ۴1۵۵
اقالم   کند، چه دلیلی دارد که این چای و حبوبات تولید می

های  شرکت! هم با این حجم باال وارد کند؟ را آن 
دریافت  ۴1۵۵سازی به اسم وارد کردن چای، ارز خودرو
ست که ما تولیدکنندگانِ داخلی مواد  اند این درحالی کرده

                .یمکن اولیه خود را بدون ارز دولتی خرید می
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 !زد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زندستم

درصدی سهم حق بیمهِ  25افزایش 

پرداختی کارگران ساختمانی  کردستان

  

تیر ماه، جمعی از  29بر اساس گزارش روز چهارشنبه 
کارگران ساختمانی استان کردستان از شهرهای مختلف 
این استان، از جمله مریوان و سرواباد، سقز، بانه، کامیاران، 

روه، راهی تهران شدند و با دهگالن، دیواندره و ق
ترین موضوع بحث در  مهم. نمایندگان مجلس دیدار کردند

این دیدارها، ناتوانی کارگران ساختمانی در پرداخت افزایش 
کارگران ساختمانی استان کردستان ضمن . حق بیمه بود

: گویند اعتراض به افزایش سهم بیمه پرداختی کارگران می
پردازی  ، افزایش سهم بیمهوساز رونق ندارد وقتی ساخت

یکی از کارگران معترض که در این دیدار . عادالنه نیست
ی این  ترین دغدغه شرکت داشت، در ارتباط با مهم

 1در : ی بخش ساختمان گفت روزهای کارگران بیمه شده
ای حق پرداخت بیمه  مرحله 1ماه نخست امسال به صورت 

 16افزایش  این. کارگران ساختمانی افزایش یافته است
گونه همخوانی و انطباقی با وضعیت  درصدی اوالً هیچ

بار معیشت کارگران ساختمانی ندارد، دوماً افزایش  اسف
دستمزد کارگران ساختمانی از مصوبات شورای عالی کار 

پردازی کارگران  کند تا براساس آن بیمه تبعیت نمی
 ساختمانی افزایش یابد، بلکه تابع وضعیت و شرایط ساخت

 .و ساز در کشور است
 

 91۱هزار و  2در صد از مجموع  44

شکایت کارگری استان هرمزگان درسال 

 منجر به سازش شده است 1۶
تیر ماه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3روز شنبه 

دو  2935های تشخیص در سال  هیات: هرمزگان گفت
با مورد  353رای صادر کردند که از این تعداد،  2۵5هزار و 

های حل اختالف صادر  رای در هیات ۴95. سازش حل شد
مورد آن به صورت سازشی حل و فصل شده  29۵شد که 

های کارگری در  و میانگین زمان رسیدگی به شکایت
 11های حل اختالف  روز و هیات 2۸های تشخیص  هیات

بیشترین موارد اختالفی مربوط به پرداخت نشدن . روز است
. مطالبات پایان کار و بیمه بوده استحقوق معوق، مزایای 

پرونده کارگران  ۴2۵، دو هزار و 35همچنین در سال 
مندی از  آور برای بهره شاغل در کارهای سخت و زیان

قانون بازنشستگی پیش از موعد در کمیته بدوی مورد 
مورد در  1۸هزار و  1رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد 

 .اجتماعی ارسال شد این کمیته تایید و به تامین

میلیون تومانی  4پرداخت تسهیالت وعده 

 به بازنشستگان
تیر ماه، سیدتقی نوربخش  26بر اساس گزارش روز جمعه 

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، در گفتگوی ویژه 
خبری شبکه دو سیما در یک حاتم بخشی تبلیغاتی، اظهار 

ان در سال جاری افزایش حقوق مستمری بگیر: داشت
برای حداقل بگیران نوزده و نیم درصد و برای سایر سطوح 

درصد اعمال شد که این رقم از نرخ تورم و همچنین  29
های بازنشستگی باالتر  میزان افزایش حقوق سایر صندوق

های  های سال افتادگی این اقدام برای جبران عقب. است
گذشته صورت گرفته است و البته هنوز هم میزان 

لی بازنشستگان مناسب نیست و از این بابت از مستمری فع
 ۴وی از پرداخت تسهیالت . خواهیم این عزیزان پوزش می

های آینده خبر داد و  میلیون تومانی به بازنشستگان طی ماه
این تسهیالت به بازنشستگانی که در سنوات قبل : گفت

تسهیالت مستمری . دریافت نکرده باشند، ارائه می شود
های دارای کد و بدون بهره بانکی  رت کارتبگیران به صو

. ماهه برای خرید لوازم و وسایل خواهد بود ۴۸به صورت 
با توجه به نامگذاری سال جاری به نام حمایت از کاالی 
ایرانی، تسهیالتی نیز برای خرید کاالی ایرانی در اختیار 

وی بدون بیان علت و . بازنشستگان قرار خواهد گرفت
رنده تاخیر در پرداخت معوقات و مطالبات عوامل بوجود آو

مزدی کارگران و بازنشستگان و خالی تر شدن سفره آنان، 
 6۵در قانون بودجه سال جاری کل کشور پرداخت : گفت

های دولت به تامین اجتماعی  هزار میلیارد تومان از بدهی
و امیدواریم با اجرایی شدن این قانون ! بینی شده است پیش

 .وق بازنشستگان نیز اجرایی شودسازی حق همسان
 

خواران شود نه  دولت دست به دامانِ رانت

 !مزد بگیران و کارگران

اوایل تیر ماه جاری، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در 
: یک نشست خبری، مردم را خطاب قرار داد و گفت

کسانی که ارز و طال در خانه دارند، تزریق کنند تا به "
نیست ترامپ را تشویق کنید تا درست . تولید کمک شود

ساعات پایانی همان روز، . "ها بیشتر شود حلقه تحریم
دخت موالوردی معاون حقوق شهروندی رئیس  شهین

جمهور، تصویری از صف طویل مردم کره جنوبی در کانال 
این ": تلگرامی خود منتشر کرد و ذیل این تصویر نوشت

ی وقت 233۸ست که در سال  صف مردم کره جنوبی
فهمیدند با بحران اقتصادی روبرو هستند، طالهایشان را 

. "میلیارد دالر جمع شد 1۶1به دولت کمک کردند و 
یاد   "سرمایه اجتماعی"موالوردی از این ازدحام به عنوان 

در واکنش به اظهارات مسئولین دولت، روز . است کرده
تیر ماه، گزارشی به نقل از کارگران و مزد  29چهارشنبه 

های گذشته  در شرایطی که در دهه: ران اعالم داشتبگی
کارگران، معلمان و سایر دستمزدبگیران سهمی از امتیازات 

اند، توقع کمک به خزانه دولت،  و منافع اقتصادی نبرده
عقالنی نیست و دولت باید دست به دامان افرادی شود که 

مه گزارش در ادا. اند مند بوده ی انقالب بهره ها از سفره سال
ما کارگران از : به نقل از یک کارگر خودروساز می افزاید

خواهیم به صورت شفاف و روشن اعالم  آقای نوبخت می
اند،  کنند که در ظرف این چند سال که متصدی امور بوده

المال چطور هزینه شده و به کجا رفته  های ملی و بیت پول
ی اینکه  است؟ بعد قضیه که چیزی نصیب تولید نشده

تواند در این کشور، چند هزار سکه  ر یک نفر میچطو
اول گزارش مالی شفاف به . خریداری کند را مشخص کنند

مردم ارائه بدهند و  بعد هم جوابگو باشند که چرا دولت به 
هایی که به کارگران داده عمل نکرده،  ها و وعده قول

سپس از مردم که اکثریت کارگر هستند بخواهند که به 
کارگر و معلم و پرستار که در این بحران . نندتولید کمک ک

ها  اگر خطایی بوده از آنهایی است که دهه. اند دخیل نبوده
ها هم از سودهای کالن و امتیازات  اند؛ همین راس کار بوده

اند، چرا حاال که اوضاع خراب است، دست به  سهم برده
های در راس امور  اند؛ چرا از همان گروه دامان مردم  شده

تر این است که منِ  شود؟ از همه مهم گری نمی  مطالبه
ما کارگران که . ام کارگر که در این چند دهه چیزی نبُرده

مان چند برابر نشده که هیچ، قدرت خریدمان سال به  ثروت
سال کمتر هم شده؛ حاال حتماً توقع دارند ما پیشقدم شویم 

 ." مان را تقدیم کنیم ی نداشته و سرمایه
 

کارگران کیش چوب به اخراج  ضاعترا

 ماه دستمزد های معوقه 94همکاران و 
خرداد ماه،  1۵بر اساس گزارشی به تاریخ سه شنبه 

کارگران کارخانه کیش چوب برای چندمین بار با برگزاری 
ماه دستمزد  2۴کم  تجمع اعتراضی خواستار پرداخت دست

فعالیت این واحد . خود شدند 36 معوقه و عیدی سال 
 1۵۵، متوقف شده و حدود 35لیدی از مهر ماه سال تو

نه : گویند کارگران معترض می. اند کارگر آن بالتکلیف شده
های مسئوالن محقق نشده بلکه تعدادی از  تنها وعده

شرکت داشتند،  35کارگران که در تجمعات اعتراضی سال 
یکی از این کارگران . اند به بهانه اتمام قرارداد اخراج شده

ایم،  های صنفی که انجام داده با همه پیگیری :گفت
متاسفانه واحد اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش برای 

مان  رسیدگی به وضعیت کارخانه و وصول مطالبات مزدی
این در شرایطی هست . صورت جدی عمل نکرده است به

که در روزهای اخیر تعداد زیادی از کارگران واحدهای 
ن برای دریافت مطالبات خود تولیدی مناطق مختلف ایرا

 .اند دست به تجمع زده
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 !جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

درصد کارگران در ایران زیر خط  ۱۱

!مرگ هستند

  

خرداد ماهِ آراز نیوز، یکی از  15بر اساس گزارش روز شنبه 
به اصطالح نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره 

درصد کارگران زیر خط مرگ زندگی می  ۸۵به اینکه 
پیش بینی می کنیم که تا اول مرداد ماه شاهد : کنند، گفت

ماه سال  9در . تورم تولید کننده بر مصرف کننده باشیم
جاری قیمت تمام اقالم خوراکی و غیرخوراکی افزایش 
یافته است که کمتر کسی را مشاهده می کنیم که گله از 

در این میان کارگران قشری . این شرایط  نداشته باشد
سایر مردم این گرانی ها را در سبد  هستند که بیشتر از

معیشت خود حس می کنند و وضعیت تا حدی نگران 
کننده است که قریب به اتفاق مردم می گویند قدرت 

افزایش . کاهش یافته است 35خریدشان نسبت به سال 
قیمت مسکن و اجاره بها، افزایش قیمت دالر، سکه، طال، 

حکایت از این  مرغ، موز،گوشت، برنج، روغن و همه و همه
هر  31دارد که سفره خانوارها به خصوص کارگری در سال 

روز کوچک تر می شود و ادامه روند قیمت ها در بازار این 
پیش بینی را به دنبال دارد که در نیمه دوم سال جاری 
. اشک مردم برای تأمین هزینه های زندگی در می آید

درصدی در 9۵درصدی در قیمت مرغ، جهش ۴۵جهش 
درصدی در قیمت برنج و روغن  2۸مت گوشت، جهش قی

نشان دهنده این  …درصدی در مسکن و 1۸و جهش 
است که مسئوالن اجرایی کشور، مردم را رها کرده اند و به 

 .طور کلی کشور را رها کرده اند
 

تجمع پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج 

 حقوقدر اعتراض به عدم پرداخت 
د ماه، جمعی از پرسنل خردا 1۵صبح روز سه شنبه 

ها معوقات مزدی  بیمارستان خمینی کرج در اعتراض به ماه
از ابتدای : گویند پرسنل این بیمارستان می. تجمع کردند

الحساب به  سال جاری فقط یکبار مبلغی به عنوان علی
حسابمان واریز شده و مشخص نیست چه زمانی قرار است 

کی از معترضین با ی. باقیِ مطالبات مزدی ما پرداخت شود
همه ما : شنود، گفت بیان اینکه هیچ کس صدای ما را نمی

هر ماه، زمان . های مختلف مقروضیم به اطرافیان و بانک
رسد اما پولی در بساط نیست که  های ما می بازپرداخت وام

به همه . شویم در نتیجه بیشتر بدهکار می. بپردازیم
. ایم پاسخی نگرفته ایم اما نهادهای ذیربط هم مراجعه کرده

خانواده را با مشکل  5۵۵تاخیر در پرداخت مطالبات، حدود 

بر اساس این گزارش، روابط عمومی . مواجه کرده است
بیمارستان : بیمارستان ضمن تایید خبر تجمع مدعی شد که

بدهی دارد و کمبود نقدینگی دلیل تاخیر در پرداخت 

 .است مطالبات پرسنل شده 
 

گان ناشی ازحوادث کار افزایش جانباخت

 در اصفهان
خرداد ماه، روابط  1۸بر اساس گزارش روز دوشنبه  

از : عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان اعالم کرد
اند، به دلیل  نفر که همگی مرد بوده 21ابتدای سال جاری 

فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان 
این مدت آمار مصدومان در. اند مورد معاینه قرار گرفته
در ( مرد 965زن و  19)مورد  ۴5۵ناشی از حوادث کار با 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیست و یک دهم درصد 

 .افزایش داشته است
 

درصد کودکان کار مورد آزار  32بیش از 

 !گیرند جسمی روحی و جنسی قرار می

خرداد ماه، عضو شورای  11بر اساس گزارش روز سه شنبه 
برخی کارشناسان آمار تعداد کودکان کار : شهر تهران گفت

زنند و این رقم برای تهران  میلیون تخمین می 9را بیش از 
براساس اظهارات استاندار . شود هزار نفر تخمین زده می 1۵

اند و  کودک کار در تهران شناسایی شده ۴۵۵تهران فقط 
براساس اظهارات مدیرکل بهزیستی استان تهران 

کودک و در مراکز  9۸۵۵کنون در مراکز بهزیستی ا هم
در . شوند متعلق به شهرداری یک هزار کودک نگهداری می

 26قانون کار جمهوری اسالمی ایران نیز کار کودکان زیر 
رئیس مرکز : وی در ادامه می افزاید. سال منع شده است

درصد  6تا  ۴تحقیقات ایدز ایران نیز اعالم کرده است که 
یک سوم . ن کار و خیابان به ایدز مبتال هستنداز کودکا
ساله هستند و  2۸تا  26ساله و دو سوم  2۴تا  2۵کودکان 
درصد کودکان کار مورد آزار جسمی، روحی و  91بیش از 

 . گیرند جنسی قرار می
درصد از پسران دارای سابقه  6دهد  مطالعات نشان می

نزدیک به  اند و این درصد در بین دختران مصرف مواد بوده
سواد و یا  درصد از این کودکان بی 11یک درصد است، 

درصد کودکان کار و خیابان در تهران  29. سواد هستند کم
درصد از کودکان خیابانی به دلیل  5۵. اصال مدرسه نرفتند

رشد . شوند ها می فقر، اعتیاد و ناآگاهی والدین راهی خیابان
روند  ۸۸تا  ۸۴فقر در کودکان کار و خیابان از سال 

کودکان کار از هفت صبح تا پنج بعد . صعودی داشته است
کاری غیراصولی اطراف بهشت  های برنج از ظهر در زمین

کنند،  هزار تومان کار می 16زهرا با دستمزد روزی فقط 
کودکان . سال سن دارند 26تا  2۵این کارگران بیشتر بین 

ساعت  22های پرسکاری برای  ساله هم در کارگاه ۸یا  1
کودکان . کنند هزار تومان دریافت می 9۵۵کار فقط 

های زباله خم  گرد نیز بدون دستکش در سطل زباله
هایی همچون ایدز،  شوند و در معرض ابتال به بیماری می

ای،  های روده هپاتیت، کزاز، حصبه، سالک پوستی، انگل
 . اسهال خونی، فلج اطفال، زانودرد و کمردرد هستند

آوری کودکان کار و خیابان را فاقد  جمع  وی طرح
تاثیرگذاری و به نوعی پاک کردن صورت مساله خوانده و 

به جای رویکرد حذف کودکان باید کودکان کار را : گفت
طی : وی افزود .به مراکز حمایت کننده معرفی کرد

، 26، 2۴، 21، 6، ۴، 1های صورت گرفته مناطق  بررسی
بیشتری از کودکان خیابانی  دارای تعداد 1۵و  23، 2۸، 21

 .اند هستند و مراکز حمایتی پرتو در این مناطق تشکیل شده
 

کولبر در ارتفاعات  2جان باختن 

 العبور مرزیِ پاوه صعب
ساله از  ۴1خرداد ماه، صبور قادری کولبر  2۸روز جمعه 

خرداد ماه، از  21شنبه  اهالی روستای نجارِ پاوه که روز پنج
لعبور مرزیِ پاوه سقوط کرده و به شدت ا ارتفاعات صعب

مجروح شده بود، در اثر جراحت شدید در بیمارستان جان 
 . خود را از دست داد

خرداد ماه، یک  21شنبه  بر اساس این گزارش؛ روز پنج
. کولبر سردشتی به نام اسکندر نیز جان خود را از دست داد

بر اساس گزارش دیگری آمده است؛ وحید لقمان کولبر 
ماه پیش  روی مین رفته و یک پا و یک  5شین آبادی که 

فقط . اش را از دست داده، بیمه تامین اجتماعی ندارد چشم
بیمه روستایی دارد، اما رفتن روی مین در هنگام کولبری 

ی تایید شده  در شرایطی که کروکی و صورت سانحه
در کمیسیون ماده . شود نباشد، مشمول هیچ پرداختی نمی

شود، هیچ چیز به او تعلق  ها برگزار می استانداری که در 1
است، نه غرامتی و نه حتی هزینه بیمارستان، تازه  نگرفته 

دادستانی اعالم کرده است که وی باید غرامت انفجار مین 
خرداد ماه، مدیرکل امور مرزی  1۵روز یکشنبه . را بپردازد

کشور اعالم کرد از آنجا که کولبری یک شغل موقت 
 . ست ، بیمه آن منتفیاست

گزارش می افزاید؛ بیمه کولبران هنوز برقرار نشده، منتفی 
کارفرمایی برای  -گویند رابطه کارگری می. شود می

درصد را  19کولبران تعریف نشده، نه کارفرمایی هست که 
درصد سهم  1آن را دارد که   "توان  "بپردازد و نه کولبر

در مسئول مزبور . بیمه یدر نتیجه بیمه ب. خود را بپردازد
کولبری فعالیتی موقت است : گفتپاسخ به سوال دیگری 

و در حقیقت یک شغل ناپایدار است و امتیازات 
شده نیز برای مردم مرزنشین موقت است،  درنظرگرفته

 .بنابراین بحث بیمه برای آنها منتفی 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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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 

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

رار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس  وضعی ق

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 

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

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 

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

یط مربوطه را برقرار نگاه می دارد، این و با وجود این، شرا

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

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

قتلی که ظاهرا قتل نیست، . در قبال آن از خویشتن دفاع کند

 زیرا کسی قاتل را نمی بیند، زیرا که مرگ این قربانی چونان

مرگی طبیعی به نظر می آید چرا که در آن، تعرض به عمل 

ولی در هر . آمده بیشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظیفه

 "حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 

 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

