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 رسخن:س

دستهای خونین سرمایه داران در 

 مرگ کارگران در سوانح حین کار 
در ایران زیر سلطه نظام سرمایه داری هر سال صدها کارگر 
قربانی منافع استثمارگرانه و سودجویی های سرمایه داران 

جان می بازند. به همین دلیل هم سوانح  در حین کارشده و 
یکی دیگر از روشهای کشیدن خون کارگران و به حین کار 

 جائیاست.  تبدیل شده ریختن آن به دیگ کیمیائی سرمایه
سائل که بورژوازی دندان گرد وابسته ایران به جای تامین و

بودجه ای که باید صرف این امر شود را به عنوان  ،ایمنی کار
در واقع دارد آگاهانه خون  سود اضافه به جیب می زند

کارگران آسیب دیده و قربانی شده در حین کار را بر زمین 
است که با . به این ترتیب این بورژوازی زالو صفت می ریزد

ر قانونی ایجاد استفاده از حمایت و پوشش های قانونی و غی
شده توسط جمهوری اسالمی به مثابه حکومت مدافع طبقۀ 

با بازی با جان کارگران حرص و آز سیری سرمایه دار، 
 .ارضاء می کندناپذیرش را 

مثل روز روشن است که  حین کار، با اینکه در اکثر حوادث
یا در واقع عدم تأمین  "رعایت مسائل ایمنی کار"عدم 

 کارفرما دلیلمین ایمنی کارگران توسط وسایل الزم جهت تأ
اما دستگاه تبلیغاتی بورژوازی  می باشد ،بروز این سوانح 

ایران همواره مرگ کارگران در حین کار را به حساب بی 
کارگر بی "با علم کردن  واحتیاطی خود کارگران می گذارد 

را  سرمایه داراندستان آغشته به خون می کوشد  "احتیاط
رد تبلیغاتیش همچون بُ ۀ. اما این ترفند با همپاک نشان دهد

آموزش همگان می دانند که تف سر باال می باشد. چرا که 
کاری که به وی محول شده وظیفه انجام نیروی کار برای 

کارفرماست. بنابراین حتی بی احتیاطی کارگر تا آنجا که به 
نقش کارفرماها چه دولتی  بازفقدان آموزش وی باز می گردد 

اگر چه . تأئید می کندسوانح  بروز آندر را و چه خصوصی 
 کارفرما های زالو صفت با شانه خالی کردن از زیر بار این

را بر دوش کارگران پیش آمده بار حوادث مسئولیت همه 
باز هم چه  وازی ایرانژقصه پردازی بور خالی می کنند.

  2 صفحه        چه خصوصی در انداختن مسئولیت دولتی و

های خانوار در تیر برابری هزینه 2افزایش 

 ۹۷ی نسبت به اسفند ماه رماه جا

به گزارش خبرگزاریهای جمهوری اسالمی در روز سه شنبه 
میلیون و  ۷های خانوار در تیرماه مرز مرداد ماه، هزینه ۱۵
ها، هزار تومان را پشت سر گذاشته است. این هزینه ۵۰۰

هزار تومانیِ اسفند  ۷۵۹میلیون و  ۳نسبت به سبد معاش 
خرداد، برابر هم بیشتر شده است. فقط در ماه  ۲، از ۹۷ماه 

 .هزار تومان زیاد شده است ۶۲۲های زندگیِ خانوار هزینه

 

ضربه  ۷۰سال زندان و   2کارگر معترض به 

 !شالق محکوم شد

آذوح گزارش داد که: یک سایت مرداد ماهِ  ۷روز دوشنبه 
کارگر آذربایجانی که چندی پیش در میدان ساحل کیش 

اعتراض تک نفره برای آزادی کارگران زندانی برپا کرد، یک 
. این ه استضربه شالق محکوم شد ۷۰سال زندان و  ۲به 

،در میدان ساحل کیش اعتراض ۹۷کارگر نقاش در آذر ماه 
ای به راه انداخت و به دلیل ناشناخته ماندن هویتش نفرهتک
معروف شد. وی در آن زمان  "مرد میدان ساحل کیش"به 

در حالیکه روی کفنش شعارهای کفن پوش شده و 

نوشته  "مرگ بر روحانی"و  "ایمرگ بر خامنه"

. "رددکارگر زندانی آزاد باید گ"زد: بود، فریاد می

او پس از مقاومت فراوان، توسط ماموران امنیتی دستگیر 
بند  ۵گردید. بر اساس این گزارش، وی هم اکنون در اتاق 

برای آزادی  چندی پیشزندان بندرعباس، زندانی است.  ۱۲
آذربایجانی دویست میلیون تومان وثیقه تعیین شد  کارگراین 

 .اما او نتوانست این وثیقه را تامین کند

 رفیق شهید، باره زندگی رد

 محمد رضا الماسی 

 ۱۳4۲چریک فدایی خلق رفیق محمد رضا الماسی در سال 
دنیا آمد. ه در خانواده ای کارگری در قصر شیرین کرمانشاه ب

مانند هزاران تن از هم پدرش کارگر رنج دیده ای بود که 
با زنجیرانش در زیر حاکمیت سیاه و خفقان بار رژیم شاه، 

درد و مشقت در تالش بود تا هزینه های زندگی خانواده اش 
رغم همه تالشهای پدر، اما سایه سنگین ه را مهیا سازد.  ب

فقر همواره بر سر خانواده آنها جوالن می داد و به همین 
فقر را با همه  ،از همان کودکی دلیل هم رفیق محمد رضا

وجود لمس کرد و شناخت. محمد رضا از دوران کودکی و نو 
در تابستانها که مدرسه نمی رفت همراه با پدرش به  جوانی

نیروی کار کودکانه توان از کارگری می پرداخت تا در حد 
به پدرش در تامین مخارج خانواده کمک استفاده کرده و اش 

قرار گرفتن  استثمارتحت  یب فقر در خانه و نماید. به این ترت
پایه  ۀاز همان کودکی شکل دهند ،کودک کاریک به عنوان 

 شخصیت مبارزاتی وی شدند.های 

در شرایطی  ۵۷و  ۵۶اوج گیری انقالب سالهای  در جریان
و  سال بیشتر نداشت ۱۵یا  ۱4رفیق محمد رضا الماسی که 

به سیل انقالب مردم پیوست  یک نوجوان محسوب می شد
نظم ظالمانه ای که درمبارزه جهت نابودی  ،تا با همه وجود

شرکت کرده و با پوست و گوشت خود آنرا لمس کرده بود 
دنیای عاری از ستم و استثمار سهمی داشته  در ساخته شدن

 باشد.
با انقالبیون  ،در جریان شرکت در انقالبرفیق الماسی 

در دیگری همچون رفیق مهرداد شاهمرادی آشنا شد و 
ایران به دلیل  سازمان چریکهای فدایی خلقشرایطی که 

صداقت و رزم دالورانه کمونیست های فدائی با رژیم 
دیکتاتور شاه ، در دل توده ها جا گرفته و بعد از قیام بهمن 

همراه رفقایش  مورد استقبال وسیع توده ها قرار گرفت، او نیز
با توجه به پیشینه به هواداری از این سازمان برخاست. 

       3صفحه          زندگی کارگریش، رفیق الماسی با مطالعه
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 مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

       ... دستهای خونین سرمایه داران 
 1از صفحه 

سوانح حین کار بر دوش کارگران در شرایطی است که 
ابتدایی ترین وسایل ایمنی حتی از تهیه  ایرانکارفرما های 

دستکش، کاله ایمنی و لباس کار نیز خود داری کار نظیر 
چه رسد به وسائل ایمنی  ؛می کنند

دیگری که در هر کارخانه با توجه به 
ماهیت کار الزام آور می شوند. با اینکه 

 -البته بر روی کاغذ –ر قانون کار د
تهیه وسائل ایمنی جز وظایف کارفرما 
 ،قید شده و بر اساس همین قانون
دولت موظف به بررسی کارگاه ها و 
مجبور کردن کارفرما ها به تهیه این 
 وسائل می باشد اما در عمل وزارت کار
جمهوری اسالمی با ترفندهای 

د تعدا گوناگون و از جمله محدود کردن
امکانی برای  اساسا  بازرس های کار 

بازرسی واقعی کارگاه ها باقی نمی 
راه ا ها متازه بگذریم که کارفر گذارد،

رام کردن بازرسان را بلد هستند و می 
زیر "پرداخت با  دانند که چگونه

را با خود  بازرسانخیلی از این  "میزی
 همراه کنند.

ا )چه برای روشن تر شدن نقش و مسئولیت کارفرماه
برای نمونه به  ،خصوصی و چه دولتی( در سوانح حین کار

معدن  ۲4۰ دارای استانی ،معادن مازندران اشاره می کنیم
 ۱۱۷معدن آن فعال می باشند. در رابطه با این  ۱۱۷که 

رئیس سازمان نظام مهندسی معادن مازندران در جمع  ،معدن
معدن  ۶۰معدن فعال در مازندران  ۱۱۷از " خبرنگاران گفت:

می باشند. به گفته نامبرده چون حقوق  "دارای مسئول فنی
میلیون  ۲میانگین یک و نیم تا "هر مسئول فنی معدن 

می باشد تقریبا نیمی از کارفرمایان معادن استان  "تومان
مازندران از خیر مسئول فنی گذشته و این مبلغ را به جیب 

س سازمان می زنند. بدون اینکه توجه کنند که به قول رئی
تکرار حادثه ناگوار معدن " نظام مهندسی معادن مازندران:

فراموش نکرده ایم که در . "دور از انتظار نیست 'یورت'
واقع در  معدن ذغال سنگ یورت حادثه دلخراشجریان 

استان گلستان به علت اهمال کارفرما و عدم توجه به مسایل 
و سه بیش از چهل  ۱۳۹۶اردیبهشت سال  ۱۳ایمنی در 

به کارگر معدن جان خود را از دست دادند. بنابراین  وقتی 
کارگران حدود نیمی از معادن استان اعتراف خود مسئولین، 

در و  نندبدون حضور مسئول فنی در این معادن کار می ک
رئیس سازمان ) باز هم به قول مسئول نامبردهشرایطی که 

جدا از تجهیزات قدیمی و  (نظام مهندسی معادن مازندران
کهنه، معادن مزبور فاقد امکانات ایمنی می باشند تا جائی 
که حتی کپسول های آتش نشانی یکی از شرکتهایی که 

شده و شارژ نمعدن را بر عهده دارد،  ۵از بهره برداری 
، با این "مدتهاست که از موعد شارژ آنها گذشته است"

چرا نباید انتظار داشت فاجعه ای نظیر آنچه در معدن  اوصاف

یورت به وجود آمد و در دیگر معادن کشور رخ می دهد، 
شرایطی که بهتر می توان به تکرار نشود؟ با این توصیف 

ی از بورژوازی وابسته و جنایت پیشۀ ایران با برخوردار
ابعاد حمایت دولت برای کارگران محروم ایجاد کرده و به 

بورژوازی و مسئولیتش در بازی با جان این زالو صفتی 
  کارگران پی برد.

یکی دیگر از نکاتی که در رابطه با سوانح حین کار باید بر 
آن تاکید نمود فقدان آمار واقعی از تعداد کشته شدگان و 

برای نمونه با اینکه در مرداد مصدومین حین کار می باشد. 
ماه سال گذشته پزشکی قانونی کشور در گزارشی اعالم کرد: 

نفر  ۹۹۷هزار و  ۱۵، (۱۳۹۶تا  ۱۳۸۷سال گذشته ) ۱۰طی "
 ۱۵در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که 

اما  ،"نفر زن بودند ۲۳۰نفر از این افراد مرد و  ۷۶۷هزار و 
 در یازدهزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیرکل بازرسی و

نفر  ۸۰۰"تنها  ۱۳۹۶ سال اردیبهشت ماه، اعالم کرد که در
در مقایسه این دو . "در اثر حوادث ناشی از کار فوت کردند

در در حالیکه در آمار پزشکی قانونی آمار معلوم می شود که 
تقریبا و بطور میانگین هر سال به شمول سال طول ده سال 

کارگر در سوانح حین کار جان باخته اند  ۱۶۰۰حدود  ۱۳۹۶
اما وزارت کار بنا به مصالح ضد کارگریش این تعداد را برای 

که مقایسه این عدد  ؛نفر اعالم می کند ۸۰۰تنها  ۹۶سال 
با آمار پزشکی قانونی نشان می دهد که وزارت کار آمار 

ال ما حکشته شدگان حین کار را تقریبا نصف نموده است. 
دیگر به این نمی پردازیم که خود آمار پزشکی قانونی هم 
همه واقعیت را به نمایش در نمی آورد. جالب است که در 

حوادث حین کار سخن  حالیکه همه نهاد های دولتی از رشد
را هم   ۹۷اما وزارت کار آمار کشته شدگان سال  ،می گویند

نفر اعالم کرده تا نشان دهد که در این سال به  ۷۰۰تنها 
تعداد کمتری از کارگران در اثر حوادث کار  ۹۶نسبت سال 

جان باخته اند. در حالیکه همگان می دانند که بحران 
ابعاد وسیع تری  ۹۷در سال اقتصادی دامن گیر اقتصاد کشور 

سرمایه داران  ،به خود گرفته و به بهانه مقابله با این بحران
عالوه بر تشدید غارت و استثمار  تا جایی که توانسته اند

ای ایمن ه از هزینه کارگران و نپرداختن حقوقهای آنان
صورت آمار های  کاسته اند. در هرنیز سازی محیط کار 

وغگویی و آمار سازی دروغین دولت وزارت کار بار دیگر در
یک بار را در مقابل چشم همگان قرار داده و به کارگران ما 

به ماهیت ضد نسبت نباید  دیگر خاطر نشان می کند که
که البته  - کارگری چنین وزارتخانه ای توهمی داشته باشند

 بنا به تجربه خود ندارند.
ارائه شده توسط ارگان  آمار دروغین
 طور برجستهبه همچنین  های دولتی،

مرگ کارگران به دلیل بیماری های 
، بویژه کار در رشته ها و ناشی از کار

که طول عمر متوسط  "مشاغل زیانبار"
کارگران شاغل در آن بخشها را کم می 

نادیده می گیرد. در حالیکه هم را  کند،
هر کسی می داند که کارگری که حدود 

ر سال در شرایط سخت و غی ۳۰تا  ۲۰
بهداشتی کارخانه جان کنده است در 
زمان بازنشستگی با بیماری های گاه 
العالجی دست و پنجه نرم می کند که 
در خیلی از موارد به مرگ وی می 

مار سازان وزارت کار آامری که  ،انجامد
اصال آنرا  به حساب نمی آورند. جهت 
درک ابعاد این واقعیت تنها کافی است 

تلفات جانی ناشی از  ،رش بانک جهانیاشاره کنیم که به گزا
بیماری های شغلی در سطح جهان ساالنه چیزی حدود دو 
میلیون نفر اعالم شده است. یعنی آمار کارگرانی که  بعد از 
ترک کار به دلیل آسیب هایی که در محیط کار دیده اند 
جان می بازند چندین برابر کارگرانی است که در حین کار 

 جان می بازند. 
رژیم در ایران و زیر سلطه جهنمی  آنچه گفته شد، ماجدا از 

هم در جمهوری اسالمی با پدیده دردناک دیگری سرکوبگر 
رومترین اقشار کارگری نیز شرایط زیست و کار یکی از مح

این بخش عالوه بر که کارگران  "کولبران"یعنی  مواجهیم.
 حیندر تحمل وحشیانه ترین و غیر انسانی ترین شرایط، 

کار آماج گلوله های نیرو های سرکوبگر جمهوری اسالمی 
قرار می گیرند. هر ماه تعدادی از کولبران که به خصوص در 

دست ه بکار می کنند، تان کردستان و همچنین در بلوچس
شرم پاسداران جنایتکار جمهوری اسالمی به قتل می رسند. 

را نه کارگر بلکه  کولبرانجمهوری اسالمی آور است که 
 قاچاقچی قلمداد می کند.
ایران زیر کار کارگران زیست و نگاهی به واقعیت شرایط 

حاکمیت رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی، نشان می دهد 
که منجر به جان باختن دهها کارگر به  سوانح حین کارکه 

به دلیل در اکثر مواقع طور روزمره در سراسر کشور می شود 
از طرف عدم تهیه وسائل ایمنی ضروری در محیط کار 

مسئول  ماکارفر کارفرما و فقدان آموزش نیروی کار که باز
آن می باشد رخ می دهد. نشان می دهد که کارفرمایان با 

خود مرتکب این کاهش هزینه تولید و افزایش سود  انگیزه
 که ذاتیقصور که به جنایت می انجامد می شوند، واقعیتی 

3صفحه در                                                                             

از نکاتی که در رابطه با سوانح حین کار باید بر آن تاکید نمود فقدان آمار یکی 

واقعی از تعداد کشته شدگان و مصدومین حین کار می باشد. برای نمونه با اینکه 

سال گذشته  ۱۰طی "در مرداد ماه سال گذشته پزشکی قانونی کشور اعالم کرد: 

نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست  ۹۹۷هزار و  ۱۵، (۱۳۹۶تا  ۱۳۸۷)

اما مدیرکل  ،"نفر زن بودند ۲۳۰نفر از این افراد مرد و  ۷۶۷هزار و  ۱۵دادند که 

اردیبهشت ماه، اعالم کرد که  در یازدهبازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در مقایسه . "نفر در اثر حوادث ناشی از کار فوت کردند ۸۰۰"تنها  ۱۳۹۶ سال در

در طول ده سال در حالیکه در آمار پزشکی قانونی این دو آمار معلوم می شود که 

کارگر در سوانح  ۱۶۰۰حدود  ۱۳۹۶تقریبا و بطور میانگین هر سال به شمول سال 

حین کار جان باخته اند اما وزارت کار بنا به مصالح ضد کارگریش این تعداد را برای 

که مقایسه این عدد با آمار پزشکی قانونی  ؛الم می کندنفر اع ۸۰۰تنها  ۹۶سال 

 نشان می دهد که وزارت کار آمار کشته شدگان حین کار را تقریبا نصف نموده است.
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 چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!

 1 صفحۀ از     .....   الماسی  رفیق زندگی بارۀ در

را به خود جلب نمود  اندیشه های سوسیالیستیآثار مارکسیستی هر چه عینی تر 
مماشات طلبی و دید انقالبی وسیعتری یافت. به همین خاطر خیلی زود با مشاهده 

صف خود  بعد از قیام بهمن، توانست نه کرده در سازمانخهای اپورتونیستهای ر
عهده دار حفظ و غنای که  ایران را از آنها جدا ساخته و به چریکهای فدایی خلق

چریکهای  .بپیوندد شدند،و سنتهای رزمندگان سیاهکل  ارزشها پرولتری،تئوری 
فدائی خلق، تشکیالتی بود که از همان ابتدا ماهیت ضد مردمی رژیم جمهوری 
اسالمی را اعالم و بر ضرورت سازماندهی مسلح توده ها برای تداوم انقالب تا 
ن پیروزی تاکید داشت. پیوستن به چریکهای فدایی خلق به رفیق محمد رضا امکا

 باشد که پیگیرانه در قصر شیرین در شرایط بعد از قیام بهمن اولین رفیقداد تا 
 .در این شهر برپا نمایدمیز کتاب چریکهای فدایی خلق را 

به دنبال آغاز جنگ امپریالیستی ایران و عراق که تنها و تنها در جهت منافع 
و بر ضد منافع و امپریالیسم آمریکا و قدرت های بزرگ امپریالیستی آن زمان 

در قصر وحشتناکی شرایط جنگی  ،شکل گرفته بودمصالح خلقهای ایران و عراق 
خانواده رفیق تصمیم گرفتند به منجر به آن شد که شیرین شکل گرفت که 
الماسی فعالیت های مبارزاتیش رفیق  از آن زمان به بعدکرمانشاه نقل مکان نمایند. 

همراه با رفیق مهرداد شاهمرادی در صفوف فعالین چریکهای فدایی خلق در  را
 کرمانشاه ادامه داد.

به امپریالیسم جمهوری  به دنبال یورش سراسری و سیستماتیک رژیم وابسته
  ،۶۰خرداد ماه سال  ۳۰اسالمی به نیرو های مردمی و سازمانهای سیاسی در 

اوضاع جامعه شدیدا دگرگون شد و روزی نبود که روزنامه های رژیم خبر اعدام 
 در چنین شرایط خفقان بار و سختکمونیستها و مبارزین را درج نکنند.  تعدادی از

می کردند تا بهتر مخفی کاری را رعایت اصول گذشته رفقای کرمانشاه بیش از 
با این حال در شرایط یورش دشمن به به مقابله با یورش رژیم بپردازند. بتوانند 

توده های مبارز که موجب ترس و وحشت در برخی از افراد سابقا  مبارز می شد، 
ری با دژخیمان جمهونیز به همکاری کرمانشاه  یهمکاران سابق رفقایکی از 
ند. زیر ضرب رفت در این شهر خش بزرگی از رفقاب پرداخت و از این طریق اسالمی

رفیق محمد رضا همراه با تعداد زیادی از همرزمانش  ۶۰در پانزدهم اسفند ماه سال 
رفیق محمد رضا  در زندان،دستگیر و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند.  

تنها در باره اش پیش از آن، مبارزه یافت که الماسی خود را در میدان جدیدی از 
، سیاهچال رژیم جمهوری اسالمی میدان جدید مبارزهاین خوانده و شنیده بود. 

بود که از طرف امپریالیسم آمریکا و شرکایش مأموریت سرکوب انقالب مردم 
ایران را به عهده گرفته بود. از این رو  مزدوران حکومت در آن سیاهچال ها، صد 

تن از فرزندان دلیر و رشید کارگران و زحمتکشان ما نظیر محمد رضا الماسی ها 
را در زیر شکنجه و سرکوب قرار دادند تا آنها را از راه مبارزه و مقاومت بازدارند و 

مقاومت در مقابل شکنجه جنبش انقالبی مردم ما را به خیال خود نابود کنند. اما 
در زندان آن بی همه چیز جمهوری اسالمی ها و رنج ها و آزار های بازجو های 

سرفراز بیرون آمد. مقاومت از آن محمد رضا رفیق که عرصۀ جدید مبارزه بود 
که برای به تسلیم واداشتن او به هر تالش پوزه دژخیمانش را  اوهای قهرمانانه 

و سری با افتخار رفیق الماسی سرانجام . به خاک مالیدجنایتکارانه دست زدند، 
با به دست مزدوران جمهوری اسالمی اعدام شد.   ۱۳۶۱مرداد سال  ۵در ته افراش

اعدام رفیق محمد رضا الماسی طبقه کارگر ما یکی از رزمندگان صادق و فداکار 
خود را از دست داد؛ رفیقی درد کار کشیده که با همه وجود در راه تحقق آرمانهای 

زمید و برقراری یک نظام انقالبی طبقه کارگر و رسیدن به سوسیالیسم می ر
دمکراتیک و مردمی فارغ از ظلم و ستم هدف و انگیزه مبارزاتی وی را تشکیل 

 می داد.

  
 یاد رفیق محمد رضا الماسی گرامی و راهش پر رهرو باد!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارگرِ کارخانه کنتورسازی ایران در قزوین 2۰۰تجمع اعتراضیِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شنبه یکم مرداد ماه، یکی از کارگران معترض شرکت کنتورسازی ایران خبرداد که: از روز سه
 

تیر ماه،  ۳۱که روز دوشنبه کنتور سازی ایران صبح سه شنبه، به دستور مدیر داخلی کارخانه 
کارگر شاغل  ۲۰۰، ماموران حراست از ورود حدود بودیعنی روز گذشته به این سمت منصوب شده 

: یکی از کارگران اطالع داد که به دلیل اتمام قرارداد کاری شان، به کارخانه جلوگیری کردند. 
امروز سه شنبه ما کارگران که به محل کار همیشگی خود رفتیم و انتظار داشتیم با تغییر مدیریت 

ه کارخانه مواجه مان بهبود پیدا کند که ناگهان برخالف تصور ما، با درهای بستوضعیت شغلی

یکی دیگر از کارگران با بیان اینکه بخش اصلی مشکالتمان مربوط به پرداخت مطالبات  .شدیم
ماه مزد معوقه از کارفرما طلبکاریم  ۲۵تاکنون حدود  ۹۵شود گفت: از سال ای میمزدی و بیمه

کم زی دستهایمان با مشکل جدی مواجه است. هر یک از کارگران کنتورساو پرداخت حق بیمه
های جدید مدیریتی، بستن درهای کارخانه دارای سه سر عائله هستند و نگرانی آنها با سیاست

 .برای همیشه  است

مرداد ماه، یکی از کارگران معترض کارخانه کنتورسازی ایران خبر تجمع اعتراضی  ۱۲روز شنبه 
کنتورسازی نزدیک به یک  کارگران را در محل استانداری قزوین اعالم داشته و گفت: کارگران

دهه است که با مشکالت تولید و معیشت مواجه هستند و در حال حاضر هیچ گونه فعالیتی ندارد 

مرداد ماه، برای چهاردهمین روز کارگران کارخانه تعطیل  ۱4روز دوشنبه  .و کارخانه تعطیل است
جهی کارفرما نسبت به توشده کنتورسازی ایران در اعتراض به ادامه یافتن بالتکلیفی و بی

 .شان، در مقابل استانداری قزوین تجمع کردندمطالبات صنفی
 تیر ماه، نیز به دلیل ۱۹الزم به یاد آوری است که  کارگران این کارخانه صبح روز چهارشنبه 

توجهی کارفرما به وضعیت شغلی خود و اوضاع کارخانه، در مقابل ساختمان استانداری قزوین بی

 ۲طی  کارگران نگران امنیت شغلی خود بوده  و می گویند: .ع اعتراضی زده بودنددست به تجم
کارگر مشغول کار بودند که این تعداد  4۰۰تا  ۳۵۰سال گذشته در کارخانه کنتورسازی حدود 

آنها طی یک سال گذشته چند بار خواستار  .کارگر تقلیل یافته است ۱۵۰اکنون به حدود هم

 .ستاند اما مشکالت به قوت خود باقیمشخص شدن وضعیت پرداخت مطالباتشان بوده

 

 2از صفحۀ دستهای خونین سرمایه داران ...  

تحت نظام سرمایه داری در است. نظام استثمارگر سرمایه داری بوده و با وجود این نظام تنیده 
و احزاب کارگری از قدرت و  ودههر کجا که کارگران سازمان یافته تر ب کشورهای متروپل البته

دولتهای سرمایه داری را مجبور آنها که  وجود دارداین امکان  هستندنفوذ قابل توجهی برخوردار 
وابسته را در محیط های کار الزامی سازند. اما در ایران وسائل ایمنی کار که وجود برخی  کنند

را جهت چپاول بی پروای و زیر سلطه جمهوری اسالمی که دست بورژوازی به امپریالیسم 
، نه طبقه دسترنج کارگران کامال باز گذاشته و با دار و شکنجه از این شرایط پاسداری می کند
 کارگر سازمانیافته است و نه احزاب کارگری در ارتباط با کارگران موجودیت دارند. 

هیچ  راهی جز  برای رهایی از شرایط دهشتناکی که بر آنها حاکم است مقابل کارگران مادر 
حرکت نابودی جمهوری اسالمی این جرثومه فساد و تباهی با همه امکانات در جهت اینکه 
. درک این واقعیت به آنها امکان می دهد خود را در جریان مبارزه برای تضعیف قرار ندارد کنند

ته حاکم هر چه بیشتر متشکل ساخته و شرایط را برای رهایی و نابودی دیکتاتوری لجام گسیخ
 خود از قید هرگونه ظلم و ستم و استثمار آماده سازند.
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 !تشکل های مستقل کارگری، حق کارگران است

 موج مهاجرت کارگران ایرانی به

 کردستان عراق 

خبرگزاری فرانسه از موج مهاجرت کارگران ایرانی به 
کردستان عراق، خبر داد. در این گزارش که به تاریخ 

مرداد ماه در مطبوعات ایران درج شده  آمده  ۳پنجشنبه 
های مهاجر بیشتر در بخش ساختمان مشغول است که ایرانی

و هایِ ساختها در کارگاهبه کار هستند. بیشتر این ایرانی
شوند. گزارش می افزاید، زِ کردستان عراق مشغول میسا

هزار دینار  ۳۰تا  ۲۵دستمزد روزانه هر کارگر در اربیل بین 
برابر  ۳هزار تومان( و  ۳۰۰دالر )تقریبا ۲۵عراقی، حدود 

دستمزدشان در ایران است. در میان کارگران ایرانی، 
سبب ها نیز حضور دارند که بهآموختگان دانشگاهدانش

اامیدی از یافتن کار در ایران، در کردستان عراق کارگری ن
ماهه گردشگری کنند. بیشتر کارگران ایرانی با ویزای یکمی

روز به خانه باز  ۲۸روند و پس از به کردستان عراق می
گردند و پس از یک هفته استراحت این چرخه تکرار می
 متری است ۹های محل سکونت این کارگران شود. اتاقمی
شوند و هر یک برای آب، کارگر در هر اتاق ساکن می 4و 

 .پردازنددالر می ۳برق و تخت، شبی 

 

تجمع اعتراضی کارگران قراردادی 

 های اخذ عوارض آزادراه قزوینگیت

شنبه یکم مرداد ماه، جمعی از کارگران صبح روز سه
های اخذ عوارض آزادراه قزوین، در اعتراض قراردادی گیت
نفر از همکارانشان در نتیجه اجرای طرح  ۱۳۵به بالتکلیفی 

الکترونیکی شدن اخذ عوارض، با سفر به تهران مقابل 
ای تهران تجمع کردند. ساختمان سازمان حمل و نقل جاده

ساس این گزارش، یکی از کارگران معترض گفت: بر ا
های اخذ عوارض آزادراه قزوین در مشکالت کارگران گیت

، از زمانی آغاز شد که با اجرای طرح ۹۷های پایانی سال ماه
الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی، آنها کنار گذاشته 

وی در ادامه افزود: قبل از تجمع امروز سه شنبه در . شدند
تیر ماه، برای تحقق  ۲۹ان، کارگران معترض روز شنبه تهر

هایشان مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع خواسته
کرده بودند که با وعده مسئوالن خاتمه یافت. کارگران 

های اخذ عوارض آزادراه قزوین پیش از سفر به تهران گیت
های زیادی ازسوی نهادهای مرتبط با مطالباتشان پیگیری
تفاوتی مسئوالن استانی ناچار اند اما در نتیجه بیداده انجام

شدیم اعتراض  خود را به تهران انتقال دهیم. کارگران 
معترض می گویند: تعداد زیادی از کارگران شاغل در 

های اخذ عوارض قزوین با سوابق باالی کاری در شرف گیت
بازنشستگی هستند و از آنها خواسته شده برای پرکردن 

کاری خود برای بازنشستگی با شرایط جدید کاری  سوابق
خود کنار بیایند. در غیر اینصورت کنار گذاشته خواهند شد. 

آوری در حال حاضر آنها به کارهای غیرمتعارفی همانند جمع
های ولگرد و پاک کردن پالک و دور کردن سگ
های جایگاه امکان ثبت پالک آنها را خودروهایی که دوربین

 .الکترونیکی عوارض ندارند، مشغول هستندبرای اخد 
 

مرتبا تهدید  کارگر شهرداری منجیل:

 !شویممی

مرداد ماه، یکی از کارگران خدماتی شهرداری  ۲روز دوشنبه 
منجیل از عدم واریز دستمزدش خبر داد و گفت: قرار بود بعد 

ساعت، پول ما را پرداخت کنند ولی با گذشت  4۸از گذشت 
ایم. اگر به این روز هنوز هیچ واریزی نداشته ۱۰نزدیک به 

کردیم. با وجود پول احتیاجی نداشتم هیچ وقت اعتراض نمی
دانند ولی هیچ اینکه مسئوالن شهرستانی وضعیت ما را می

گیریم مرتبا وعده دهند. تماس هم که میاهمیتی به ما نمی
دهند. از ترس اخراج، قدرت اعتراض دوباره نداریم می

. وی در ادامه گفت: با به شویمچراکه مرتبا تهدید می

پایان رسیدن تیر ماه، یک ماه دیگر به مطالباتمان اضافه 
مان به بخشی از شد. در عین حال مطالبات مزدی سابق

های فروردین و اردیبهشت ماه و حقوق کامل دستمزد ماه
شود و عیدی و معوقات خرداد ماه سال جاری مربوط می

 .ایمریافت نکردهخود را هم د ۹۷یکساله سنواتی سال 

 
 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری 

 محمدیارِ شهرستان نقده

مرداد ماه، یکی از کارگران معترضِ  ۱۵روز سه شنبه 
شهرداری محمدیار واقع در شهرستان نقده خبر داد که:  

مرداد ماه، با تجمع  ۱۳کارگران شهرداری صبح روز یکشنبه 
ی خود اعتراض مقابل ساختمان شهرداری به معوقات مزد

کردند. این کارگران که در واحد اداری و خدماتی شهرداری 
ماه گذشته  ۳صورت قراردادی مشغول کارند در  محمدیار به

دستمزد و حق بیمه آنها پرداخت نشده است. کارگران می 
گویند: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که هر روز شاهد 

م، نگران افزایش قیمت اجناس مصرفی و غیرمصرفی هستی
ایم، شهرداری و شورای های زندگی خود شدهتامین هزینه

 .ما ندارد ای برای پرداخت مطالباتشهر هم هیچ برنامه

درصد از مشاغل  1۹تنها  ۹۷زنان در سال 

 اندبگیری را در اختیار داشتهحقوق

مرداد ماه، گزارش مرکز آمار و اطالعاتِ  ۱۳وز یکشنبه ر 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که بر 

، نسبت جنسی مزد و حقوق بگیری ۱۳۹۷اساس آن در سال 
بوده است. به عبارت دیگر به ازای هر زن، نزدیک به  4۲۷
مرد در کشور، مزد و حقوق بگیر هستند. نتایج این آمار  4

دهد که مردان و زنان دسترسی بسیار می گیری نشان
بگیری دارند. طوری که در نابرابری به مشاغل مزد و حقوق

درصد از تمام  ۱۹درصد و زنان تنها   ۸۱،مردان  ۱۳۹۷سال 
اند. بر اساس مشاغل مزد و حقوق بگیری را اشغال کرده

گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، 
ه از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار های انجام شدبررسی

در ارتباط با اشتغال مزد و حقوق بگیری در ایران نشان 
درصد از کل شاغالن  ۵۳.۹حدود  ۱۳۹۷دهد طی سال می

مزد و حقوق بگیر بوده اند )مزد و حقوق بگیر بخش 
درصد غیر مزد و  4۶.۱خصوصی، تعاونی و عمومی( و حدود 

تقل و کارکن فامیلی بدون حقوق بگیر )کارفرما، کارکن مس

 .اندمزد( بوده
 

بهار  درکارگر  421: سازمان پزشکی قانونی

 د!سال جاری در حوادث کار جان باخته ان

مرداد ماه، روابط عمومی سازمان پزشکی  ۸روز سه شبه  
قانونی کشور اعالم داشت: طی سه ماهه اول سال جاری، 

نفر در حوادث ناشی از کار در ایران جان خود را از دست  4۲۱
نفر از این افراد مرد و چهار نفر زن بودند. این  4۱۷دادند. 

درصد رشد را  ۱۷.۹تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
دهد. بر اساس این گزارش، بیشترین آمار تلفات نشان می

، اصفهان با ۱۱۰های تهران با حوادث ناشی از کار در استان
نفر جانباخته  ۲۵و خراسان رضوی و مازندران هر یک با  ۲۷

ثبت شده است.  بر اساس آمارهای موجود طی این مدت 
نفر از متوفیات حوادث کار بر اثر سقوط از بلندی جان  ۱۵4
درصد نسبت به مدت مشابه  ۵.۵اند که را از دست دادهخود 

سال قبل رشد داشته است. به این ترتیب در حوادث ناشی 
ترین علت مرگ را سقوط از بلندی از کار  در این مدت عمده

 ۱۱۳تشکیل داده است. پس از آن برخورد جسم سخت با 
و کمبود اکسیژن  4۳، سوختگی با ۶۰مورد، برق گرفتگی با 

های بعدی علل مرگ بر اثر مورد جانباخته در رتبه ۱۷با 
نفر دیگر نیز به  ۳4گیرند. همچنین حوادث کار قرار می

د.  اندالیلی دیگر در حوادث کار جان خود را از دست داده

 

 

 



 13۹8 مرداد، پانزدهُم  6۷شماره                                    5                       ماهنامه کارگری                                              

 !پیروز باد انقالب!     زنده باد کمونیسم

تجمع اعتراضی جوانان بیکار هویزه در 

مقابل استانداری خوزستان به دلیل عدم 

 نفتاستخدام در شرکت مهندسی و توسعه 

تیر ماه، جوانان بیکار و معترض هویزه خبر  ۳۱روز دوشنبه 
دادند که: یک ماه پیش، استانداری به ما قول داد که با 
شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( در مورد اشتغال ما 
رایزنی کند اما تا امروز دوشنبه هیچ اتفاق مثبتی صورت 
نگرفته است. بر اساس این گزارش، این جوانان بومی برای 

و خواستار  به استانداری خوزستان مراجعه کردهچندمین بار 
ها شدند و گفتند: آیا توجه مسئوالن به وضعیت اشتغال بومی

رواست ما نتوانیم در شرکت نفتی شهرستانِ خودمان شاغل 
شویم و مجبور باشیم برای کار روانه شهرهای دیگر شویم؟ 

سال  ۲نفر کارجویانِ بومی،  ۲۰گزارش می افزاید، حدود 
هستند،  "متن"م است به دنبال اشتغال در شرکت تما

ی آنها در هویزه پا گرفته اما اهتمامی شرکتی که به گفته

 .های بیکار نداردبرای جذب بومی
 

کارگران شرکتی پویش پژوهان صنعت 

 خواستار اجرای طرح تجمیع شدند

مرداد ماه، کارگرانِ شرکتی پویش پژوهان  ۳روز پنجشنبه 
خطاب به مدیرعامل شرکت راه آهن  صنعت در نامه ای

ایران، خواستارِ اجرای طرح تجمیع کارگران شرکتی واحد 
نفر  ۳۰۰تعمیرات لکوموتیو شدند. در این نامه که توسط 

امضاء شده، آمده است: تعدادی از همکاران ما طرح تجمیع 
اند ولی در این رابطه برای کارگرانِ واحد تعمیرات شده

صورت نپذیرفته است. متاسفانه لکوموتیو چنین امری 
های فراوان کارگران، هیچ حمایتی از طرف علیرغم پیگیری

مسئوالن نیروی کشش، شامل حالمان نگردید. این در 
حالیست که کارگران در تمامی فصول در سرما و گرما به 
کارهای سخت و طاقت فرسای این واحد مشغول هستند. بر 

های پیمانکاری شرکت اساس محتوای نامه، تجمیع کارگران
مختلف موجب یکسان سازی شرایط کار می شود و نظارت 

مرداد  ۸روز سه شنبه  .نمایدو اجرای قانون را تسهیل می
ماه، کارگران فنی تعمیرکار شرکت کویر واگن نیز که در 
بخش بازدید، تعمیرات جاری زیرشاسی و واحد سالیانه 

های مسافری سایت مشهد، مشغول به کار هستند، واگن
بندی مشاغل نسبت به عدم اجرای طرح تجمیع و طرح طبقه

 و کمبود نیرو در شرکت، اعتراض کردند و اعالم داشتند: ما
خواستار اجرای طرح تجمیع و قرارگیری کارگران این 
شرکت در این طرح هستیم و متاسفانه علیرغم 

های ما این طرح هنوز در شرکت اجرایی نشده درخواست
است. علیرغم باال رفتن تعداد قطارهای ورودی و خروجی، 
نیروی کار ثابت مانده و همین مسئله باعث افزایش حجم 

. به طوریکه اگر یکی از ما بخواهد کار کارگران شده است
مرخصی بگیرد، باید یک نفر را به جای خودش معرفی کند. 
کارگران کویر واگن همچنین معترض پرداخت نامنظم می 

 .باشند

 

 تجمعات اعتراضی کارگرانِ خطوط

 آهنابنیه فنی راه 

مرداد ماه، یکی از کارگران معترضِ خطوط  ۶روز یکشنبه 
 ۶و یکشنبه  ۵آهن خبر داد که: روزهای شنبه ابنیه فنی راه

آهن مرداد ماه،  گروهی از کارگران نگهداری از خطوط راه
نواحی احمدآباد و سیرجان که تحت مسئولیت یکی از 

آهن مشغول کارند، به عدم های پیمانکاری راهشرکت
دی خود اعتراض کردند. پرداخت پرداخت معوقات مز

ماه )اردیبهشت، خرداد و تیر  ۳تا  ۲مطالبات مزدی کارگران 
سال جاری( به تاخیر افتاده و درخواست آنها تسریع در 
پرداخت حداقل بخشی از معوقات مزدی است. آنها همچنین 
 از عملکرد بخش خصوصی نیز رضایت ندارند. مشکالت

سال قبل زمانی آغاز شد  ۵تا  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
توجهی مسئوالن نه تنها هستند و طی این مدت به دلیل بی

عمل مانده که بر مشکالت افزوده نیز شده ها هنوز بیوعده

های رش کارگران می گویند : بخشبر اساس این گزا .است
آهن قابل زیربنایی همچون امور تعمیر و نگهداری راه

واگذاری نیستند و اساسا باید منابع  مالی نگهداری از آن، از 

 .بودجه جاری راه آهن تامین شود
 

جان باختن یک کارگر حین کار در یک 

 رستوران  به علت برق گرفتگی در اصفهان

د ماه، فرمانده انتظامی اصفهان گفت: مردا ۱۳روز یکشنبه 
ساله حین کار در یک رستوران دچار برق  ۳۰یک کارگر 

گرفتگی شد که بالفاصله مأموران کالنتری به همراه 
های اولیه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. بررسی

مأموران حاکی از آن بود که این کارگر هنگام کار دچار 
مات درمانی نیروهای امدادی گرفتگی شده است و اقدابرق

نیز مثمرنتیجه نبوده و این کارگر متأسفانه در محل کار جان 

 .خود را از دست داده است

نامه سرگشاده کارگران سیمان کارون 

 خطاب به روحانی

مرداد ماه، کارگران سیمان  ۷به گزارشی به تاریخ دوشنبه 
جمهور ای سرگشاده خطاب به روحانی رئیسکارون در نامه

ها و مطالبات خود پرداختند. انتصابی کشور، به بیان دغدغه
حق مسلم ما کارگران سیمان "در این نامه آمده است: 

کارون فقط پرداخت حقوق نیست، حق مسلم ما آن است که 
را از نظر  تولید و سربلندی سرنوشت کارخانه سیمان کارون 

در عرصه صنعت به روزگار قبل بازگردانیم. حق مسلم ما آن 
است که حداقل از یک زندگی معمولی، شرافتمند و 

مند باشیم و دغدغه توأم با آسایش و آرامشِ خاطر بهرهبی
ای شرمنده همسر و فرزندانش نباشد. آور هیچ خانوادهنان

دان  ما نگران  کسب و کار حق مسلم ما آن است که فرزن
پدر خانواده خود نباشند و یک زندگی با نشاط،  ساده و 
 "شرافتمند خانوادگی،  آرزویی دست نیافتنی نباشد.

کارگران در ادامه نامه سرگشاده خود: به اینکه 

گیرند آنهم های چند ده میلیونی میای حقوقعده

 در شرایطی که کارگران، حقوق های معوقه دارند،

اعتراض نموده و خواستار برآورده شدن حقوق قانونی خود 

 .شدند
 

جان باختن یک کارگر معدنچی در معدن 

 زغال سنگ تاریکدره سوادکوه

مرداد ماه، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران  ۱۳روز یکشنبه 
مرداد ماه، یک  ۱۲با اعالم این خبر گفت: عصر روز شنبه 

ل سنگِ تاریکدرهِ ساله معدنچی در معدن ذغا 44کارگر 
سوادکوه، بر اثر گاز گرفتگی در حین کار جان خود را از دست 

  .داده است

 

تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات 

 روستایی خراسان رضوی

ر از کارگزاران مرداد ماه، چند صد نف ۱۵روز سه شنبه 
مخابرات روستایی خراسان رضوی و سراسر کشور از تجمع 
اعتراضی خود مقابل ساختمان مخابرات ایران در منطقه 

 ما اجرای  ِسردار جنگل تهران خبر دادند و گفتند: خواسته
قانون است. ما خواستار اجرایی شدن آرای صادره دیوان 

کار هستیم، های حل اختالف وزارت عدالت اداری و هیات
ما درخواست داریم که مخابرات به این آرا تمکین نماید. 

بندی مشاغل یکی از کارگزاران معترض، اجرای طرح طبقه
و عقد قرارداد دائم با لحاظ کردن همه شرایط قانونی را از 

های کارگزاران دانست و گفت: فقط ترین خواستهمهم
وان عدالت بار به دی ۳انجمن صنفی خراسان رضوی تاکنون 

خواهیم این آرا رای در دست دارد. ما می ۳شکایت کرده و 
اجرا شوند. وی تاکید کرد: همکارانش از روستاهای سراسر 

اند و بهتر کشور برای پیگیری مطالبات خود به تهران آمده
است که مسئوالن صدای این قشر زحمتکش روستایی را 

        کنند. های آنها توجهبشنوند و به خواسته
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 !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست

دبستانی تجمع اعتراضی مربیان پیش

 خوزستان مقابل اداره آموزش و پرورش 

دبستانی مرداد ماه، تعدادی از مربیان پیش ۱۳روز یکشنبه 
خوزستان با حضور در مقابل اداره آموزش و پرورش این 
استان، خواستار تبدیل وضعیت خود به حق التدریسی شدند. 

خواهیم از این گویند: سالهاست بالتکلیفیم و میآنها می
بر اساس این گزارش، استخدام . بالتکلیفی نجات پیدا کنیم

التدریسی از نظر قانونی به تصویب رسیده نفر حقهزار  ۳۲
دبستانی خوزستان، خواستار اجرای این است و مربیان پیش

 .مصوبه قانونی هستند

 

ماه  5پارس جنوبی تا  14کارگران فاز 

 معوقات مزدی پرداخت نشده دارند

پارس جنوبی در  ۱4مرداد ماه، کارگران فاز  ۱۳روز یکشنبه 
شهرستان کنگان، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر 
دادند و گفتند: میزان معوقات ما کارگران که پیمانکاری 

رسد و از پیمانکار قبلی هم چند ماه ماه می ۵هستیم به 
دستمزد معوق طلبکاریم. روال کار در عسلویه اینگونه است 

ت کارگران را ها معوقاکه پیمانکاران خیلی از وقت
روند و دست کارگر هم دیگر به گذارند و میپردازند، مینمی

رسد. این کارگران بعد از رفتن پیمانکاران اجبارا از آنها نمی
کارفرمای مادر می خواهند که با توجه به مسئولیتش معوقات 

 .آنها را از پیمانکار وصول کند
 

جان باختن یک کارگر در حین کار بر اثر 

 دستگاه تراش به سرش در اصفهان یرخورد

ساله در حین  4۷مرداد ماه، یک کارگر  ۶عصر روز یکشبه 
کار در یک کارگاه سیمان در اصفهان، بر اثر یرخورد دستگاه 
تراش به سر ش دچار مصدومیت شدید شد. کارگر مزبور 
چند ساعت بعد از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات 

 .وارده جان خود را از دست داد

 

جان باختن کارگر جوشکار در حین کار در 

 ریاثر ریزش آوار در سا

 ۳۷مرداد ماه، یک کارگر جوشکار  ۹صبح روز چهارشنبه 
های ساختمانی در عمق ساله در حین کار برای نصب سازه

متری زمین در ساری، به علت ریزش دیواره زمین  ۶
گودبرداری برای احداث ساختمان دچار حادثه کاری گشته و 

 .به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد

 ماه اضافه کاری 4زد و ماه دستم 2

 کارگران شهرداری بیجار  پرداخت نشده

مرداد ماه، شهردار شهر بیجار در نشست  ۱۳روز یکشنبه 
خبری خود با رسانه ها که در محل شهرداری این شهر 
برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضرکارگران مجموعه 

ی از شهرداری ماه اضافه کار 4ماه دستمزد و  ۲شهرداری 
طلبکارند اظهار داشت: شهر بیجار همانند برخی شهرداری 

ی کافی برای پرداخت مطالبات مزدی های کشور منابع مال
های شهرداری را ندارد. نامبرده در حالیکه از کمبود و هزینه

منابع مالی شهرداری جهت پرداخت دستمزد کارگران سحن 
می گفت مدعی شد که :امسال تمام معابر و مسیرهای خاکی 

شود و چهار پروژه از ستاد بازآفرینی شهر آسفالت می
ویل گرفته شده و عملیات اجرایی پیاده های فرسوده تحبافت

رو و مدرسه آغاز شده است شهردار بیجار در بخش دیگری 
از سخنان خود در خصوص وضعیت مالی و استخدام نیروی 

سال گذشته عالوه بر اینکه  ۲جدید در شهرداری گفت: طی 
ها  نیروی غیرمجاز به مجموعه شهرداری اضافه نشده، بدهی

میلیارد  4یافته، در عین حال موفق شدیم  مالی نیز افزایش ن

 .ها مجموعه شهرداری را  نیز پرداخت کنیمتومان از بدهی
 

خاتمه موقت تجمعات اعتراضی کارگران 

 ابنیه فنی راه آهن زاگرس
آهن زاگرس تیر ماه، کارگران ابنیه فنی راه ۱۶روز یکشنبه 

و  ۱۲چهارشنبه ، ۱۱اعالم کردند که: در روزهای سه شنبه 
تیرماه در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی  ۱۵شنبه 

خود در مقابل ایستگاه اندیمشک دست به اعتراض صنفی 
زده بودند، با وعده پرداخت بخشی از معوقات مزدی خود 
توسط مسئوالن شرکت پیمانکار، موقتأ به کار خود بازگشتند. 

زودند: خواسته ما بر اساس این گزارش، کارگران در ادامه اف
مشخص شدن وضعیت مطالباتمان است که این اتفاق به 

های مالی موقع صورت وضعیتدلیل تاخیر در ارایه به 
پیمانکار رخ داده است. در حقیقت این دولت است که باید از 

های عمرانی، به این مشکل پایان طریق تامین بودجه طرح
نکاری ما و دیگر دهد. این مسئله تنها مربوط به شرکت پیما

 پیمانکاران نیست.

کارگران با بیان اینکه دولت حقوق کارگران و سایر 
های پیمانکاران را به صورت اوراق اسناد خزانه به هزینه

رود، می کند، اما این اوراق فروش نمیپیمانکار پرداخت می
افزایند: دولت باید اعتبارات ریلی را برای تامین امنیت 

حدی باال ببرد که کارگران خطوط ابنیه فنی  آهن کشور تاراه
که وظیفه نگهداری و مراقبت از خطوط ریلی را در همه نقاط 
کشور برعهده دارند، نگران دریافت مطالبات مزدی حداقلی 
خود نباشند. در عین حال دولت نباید از پیمانکارانی که توان 
مالی کافی برای نگهداری خطوط ریلی و حقوق کارگران 

ند، در این حوزه استفاده کند. ما جدا از مزد معوقه، ندار
مشکالت دیگری در زمینه امنیت شغلی، پرداخت بیمه تامین 
اجتماعی و بیمه تکمیلی داریم که امیدواریم به زودی مرتفع 

 شود.

در پی اعتصاب کارگران آذر اب دستمزد 

 اردیبهشت ماه کارگران پرداخت شد

ارگران آذراب از پرداخت دستمزد تیر ماه، ک ۱۷روز دوشنبه 
اردیبهشت ماه خود خبر داده و اعالم داشتند: طی روزهای 

تیر ماه، کارگران این واحد  ۱۶و یکشنبه  ۱۵، شنبه ۱4جمعه 
صنعتی به دلیل عدم پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد و 
نبود امنیت شغلی دست از کار کشیده بودند، اما نهایتا  امروز 

یک ماه معوقه کارگران پرداخت شد. کارگران تیر ماه،  ۱۷
گویند: ما انتظار داریم که برای مشکالت آذراب آذراب می

شود. از وقتی که آذراب ای چاره اندیشیده به صورت ریشه
به بخش خصوصی واگذار شده در یافتن پروژه دچار مشکل 

گوییم اگر بخش خصوصی توان اداره این شده، لذا ما می
سازی شرکت را لغو عتی را ندارد، خصوصیشرکت مادر صن

تیر ماه، طی  ۱۶کنید. مدیرعامل شرکت روز یکشنبه 
سخنانی با کارگران از وضعیت آتی شرکت ابراز نگرانی کرده 

  بود.

 تجمعات اعتراضی کارگران 

 سازی مشهدرینگ
تیر ماه، یکی از کارگران کارخانه  ۱۸روز سه شنبه 

روز از اعتراض کارگران  ۳که: سازی مشهد خبر داد رینگ
گذرد، کارگران امروز سه شنبه نیز سازی میکارخانه رینگ

مقابل دفتر شورای اسالمی کارگران کارخانه حضور یافتند 
آنها هنوز منتظرند تا مسئوالن برای پرداخت مطالباتشان 

و پرداخت  کاری انجام دهند و خواستار رفع مشکالت
 مطالبات خود می باشند.

 

پس روزه کارگران داماش  3اتمه تجمع خ

 پرداخت یک ماه از معوقات مزدیاز 

تیر ماه، یکی از کارگران معترض کارخانه  ۲4روز دوشنبه 
روزهِ  ۳اعتراضی  خبر داد که: به دنبال تجمع داماش گیالن

تیر ماه  ۲۳تا  ۲۰کارگران کارخانه آب معدنی داماش از 
تیرماه، کارفرما یک ماه از مطالبات  ۲۳جاری، روز یکشنبه 

رداخت یک ماه دیگر پ وعده و کرد پرداخت را آنان  ماهه ۳
از مطالبات مزدی کارگران را در چند روز آینده را داد، بنابر 

 .خاتمه دادنداین کارگران موقتا به اعتراض صنفی خود 
اند، کارگران که دستمزد فروردین ماهِ خود را دریافت کرده

ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده که  ۲می گویند: هنوز 
های اردیبهشت و خرداد ماه است، از کارفرما مربوط به ماه

                                                     .طلبکاریم
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 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

 یدبازداشت، بازجویی و تهد

 معترضدستفروشان  

تیر ماه، دستفروشان میدان نماز تبریز خبر  ۱۷روز دوشنبه 
آوری بساط  دستفروشان ، دادند که به آغاز طرح جمع

معترض اند: دستفروشان تبریزی نه تنها به این طرح که راه 
کند معترض اند بلکه همچنین امرار معاش آنها را مسدود می

بازار شب در میدان نماز نیز مخالفند. این با طرح ایجاد 
تیر ماه،  و روزهای قبل از آن  ۱۶دستفروشان روز یکشنبه 

بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده و خواستار توجه به 
اند. یکی از این دستفروشان با ابراز اوضاع معیشتی خود شده

گوید: اگر چاره دیگری نگرانی از آینده شغلی خود می
کردیم. ما نه سرمایه مغازه باز کردن م، دستفروشی نمیداشتی

ای که با آن یک پراید ساده بخریم داریم و نه حتی سرمایه
و مسافرکشی کنیم. راه دیگری نداریم. مدتی بود که چند 
صد دستفروش در محدوده بازار و میدان نماز تبریز از راه 

 دود شود.آورند. نباید این راه مسبساط پهن کردن، نان درمی
، بعد از اعتراضات گسترده و اعتصاب ماهتیر  ۲۷روز پنجشنبه 

دستفروشان در تبریز، خبرهای منابع محلی حاکی از آن است 

جمع که با هدف جلوگیری از شروع دوباره اعتراضات، 

کثیری از دستفروشان احضار، بازجویی و تهدید 

  شده اند.

 

کارگران آب معدنی داماش  به اعتراض 

 خودرو کامیونت حمل بار 2۰مه فروش برنا

مرداد ماه، کارگران آب معدنی داماش در یک  ۵روز شنبه 
اعتراض رسانه ای با اعالم اینکه در مدت زمانی که در این 

های مالی و روحی کارخانه مشغول به کار هستیم، زیان
ایم، مطرح زیادی جهت نگهداری این کارخانه متحمل شده

ایم برغم روزی توانستهکردند: سالهاست با تالش شبانه
ت اقتصادی کشور فعالیت تولیدی کارخانه را افزایش مشکال

حفظ کنیم اما اخیرا کارفرما  قصد دارد به بهانه پرداخت 
 ۲۰چندین ماه مزد معوقه و خرید چند دستگاه ماشین آالت، 

کامیونت حمل بار کارخانه را به  ۳۳کامیونت از مجموع 
فروش برساند. این واحد تولیدی دارای بهترین و پیشرفته 

شین آالت تولیدی برای تولید آب معدنی است و ترین ما
ها مشغول کارند و کارگر همزمان با این دستگاه 4۰تعداد 

این نگرانی وجود دارد که با فروش این خودروها که هر کدام 
زمینه اشتغال حداقل دو نفر را فراهم می کند زمینه اشتغال 
 و امنیت شغلی کارگران شاغل به خطر بیافتد. کارفرما در

دستگاه کامیونت را دارد که  ۲۰حالی قصد فروش این 

کارخانه نیاز مبرم به این کامیونها برای جابجایی  وحمل آب 
معدنی دارد. طبق اظهارات مسئولینی که اخیرا از کارخانه 
بازدید کردند قرار است در آینده ای نزدیک برنامه افزایش 

اید کارفرما  تولید و جذب نیروی کار اتفاق بیافتد، درنتیجه ب
در آینده نزدیک همین کامیونها را با چند برابر قیمت برای 
جابجایی آب خریداری کند. کارگران آب معدنی داماش در 
خاتمه افزودند: پیگیری  ما کارگران برای  جلوگیری از 
فروش اموال این  کارخانه و بروزرسانی مطالبات معوقه 

درخواستمان از  مزدی، ادامه خواهد داشت و در این زمینه
مسئوالن باال دستی این است که به وضعیت این کارخانه و 

 .کارگران آن رسیدگی کنند
 

تجمع اعتراضی کارگران پروژه قطار شهری 

 اهواز مقابل ساختمان شهرداری این شهر 

تیر ماه، تعدادی از کارگران قطار  ۱۹صبح روز چهارشنبه 
شهری اهواز واقع در استان خوزستان خبر دادند که: حدود 

کارگر در پروژه ساخت قطار شهری تحت مسئولیت  ۱۵۰
 ۱۲پیمانکار بخش خصوصی مشغول کارند که هنوز بابت 

ماه دستمزد سال  ۳به همراه عیدی و  ۹۷ماه دستمزد سال 
کارفرما طلبکارند. کارگران در اعتراض به عدم جاری از 

پرداخت معوقات و مطالبات خود در مقابل ساختمان 
شهرداری اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس این 
گزارش؛ کارگران معترض قبل از اجتماع در مقابل ساختمان 

خود به ساختمان قطار شهرداری، برای بیان مشکالت 
ه دفتر نماینده ولی فقیه در خوزستان شهری و بعد از آن ب

کارگران در خاتمه  .ای حاصل نشدمراجعه کردند که نتیجه
افزودند: در عین حال وضعیت شغلی چند نفر از همکارانمان 

به   ۹۷سال سابقه کار در روزهای پایانی سال   ۷تا  ۶که با 
اند، هنوز مشخص نشده دلیل اتمام قرارداد کار بیکار شده

 است.

 

جمع اعتراضی کارگران ابنیه فنی لرستان ت

 در مقابل ساختمان راه آهنِ تهران

تیر ماه، گروهی از کارگران خطوط ابنیه  ۱۸روز سه شنبه 
فنی ناحیه لرستان اظهار داشتند:  کارگران ابنیه فنی ناحیه 
لرستان در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی و 

ه و در مقابل ساختمان ای خود به تهران سفر کردبیمه
آهن دست به تجمع اعتراضی زدند. در این گزارش به نقل راه

های از کارگران آمده که: پرداخت مطالبات مزدی ماه
اردیبهشت و خرداد آنها به تاخیر افتاده و پرداخت حق بیمه 

آنها نیز با مشکل روبروست. یکی دیگر از مشکالت صنفی 
ب داشتن قراردادهای آنها نداشتن امنیت شغلی به سب

مدت است که باعث نگرانی بیشتر کارگران شده است. کوتاه
در گزارش همچنین آمده که: مشکالت کارگران خطوط 

سال پیش همزمان با واگذاری  4آهن کشور از ابنیه فنی راه
آن به بخش خصوصی آغاز شده و از آن پس مسئوالن بدون 

کردن  توجه به پرداخت مطالبات کارگران و مشخص
 اند.وضعیت شغلی آنها، کارگران را به حال خود رها کرده

 

تجمع کارگران منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس عسلویه مقابل ساختمان 

 مرکزی منطقه ویژه
جمعی از کارگران منطقه ویژه  ،ماهتیر  ۲۷روز پنجشنبه 

اقتصادی انرژی پارس عسلویه در اعتراض به قطع فوق 
العاده اقماری کاری خود، دست از کار کشیدند و مقابل 
ساختمان مرکزی منطقه ویژه، دست به تجمع اعتراضی 

تیر ماه، کارگران شاغل در عسلویه در  ۲۹روز شنبه زدند. 
این  ری انتقاد کردند.تماس با رسانه ها، از حذف کار اقما

کارگران که روزهای گذشته به دفتر مدیریت منطقه ویژه 
گویند: حدف کار اقماری اند، میاقتصادی پارس مراجعه کرده

از « اقماری»به معنای اسکان در عسلویه است. لذا آیتم 
های حقوقی ما حذف خواهد شد و تعطیالت برای رفتن فیش

شت. این درحالیست که هایمان نخواهیم داپیش خانواده
عسلویه برای ما قابل اسکان نیست و امکان انتقال 

هایمان به این منطقه که آلودگی محیطی باالیی خانواده
های دارد، نداریم. قانون حذف کار اقماری در زیرمجموعه

در دستور کار قرار گرفت و حاال  ۹۷شرکت نفت از زمستان 
عسلویه و پارس  رسد این قانون قرار است دربه نظر می

جنوبی اجباری شود. همین امر، موجب نارضایتی کارگران 
توانند هایمان نمیگویند خانوادهشده است، کارگرانی که می

 بیایند و در عسلویه ساکن شوند.
 

پارس جنوبی  12ماه انتظار کارگران فاز  5

 برای دریافت عیدی، سنوات و حق کمپ 

تیر ماه، جمعی از کارگران پیمانکاری فاز  ۱۶روز یکشنبه  
کنند، در پارس جنوبی که در پاالیشگاه نهم کار می ۱۲

تماس با رسانه ها، از عدم پرداخت مطالبات معوق خود خبر 
ماه است که با پیمانکار جدید کار  ۵دادند و گفتند: االن 

پ سال عیدی، سنوات و حق کم ۲کنیم اما خبری از می
شرکت قبلی نیست. تا چه زمانی باید منتظر دریافت مطالبات 
خود بمانیم؟ ما حدود هزار نفر کارگر هستیم که در پاالیشگاه 
نهم مشغول به کاریم، اینکه به عنوان کارگر پیمانکاری 

ماه تمام  ۵گیریم، بماند. حاال همیشه حقوقمان را با تاخیر می
تمام شده و رفته، است که منتظریم پیمانکاری که کارش 

 مطالبات ما را بپردازد.
کارگران از مسئوالن پاالیشگاه نهم در مقام کارفرمای این 

مادر انتظار دارند که پیگیر وصول مطالبات معوق کارگران 
                                               پیمانکاری باشند.
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 !دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

 مدعیانِ دروغینِ حمایت از کارگر را

 !کنیمافشا می 

اعضای هیات مدیره کانون تیر ماه، یکی از  ۱۷روز دوشنبه 
بازنشستگان تهران با بیان اینکه افراد پیروز در صحنه 

کنند با رای چه کسانی به این منصب انتخابات فراموش می
های خودمان را به اند، گفت: در ایام انتخابات خواستهرسیده

هایی که برای تحقق کنیم و بر اساس قولنامزدها اعالم می
دهند، به آنها رای یمان به ما میهامطالبات و خواسته

دهیم. وی با اعالم اینکه به محض پایانِ انتخابات و تکیه می
هایی که دنبالش بودند، کارگران و آقایان به صندلی

شوند، گفت: وقتی به سراغ آنها بازنشستگان فراموش می
هایشان عمل کنند و حتی خواهیم به قولرویم و میمی

شویم که آقایان قول هند، تازه متوجه میدپاسخ ما را نیز نمی
های انتخاباتی بوده که مطابق روال نداده بودند بلکه وعده

گذشته فراموش شده است. پس از انتخابات حتی جواب تلفن 
دهند چه برسد به اینکه بخواهند به ما را نیز نمی

هایشان عمل کنند. خانمی که اکنون نماینده مجلس وعده
ملکرد دولت قبل به دلیل گرانی و تورم است، بارها از ع

هایش در کرد. او در یکی از نطقغیرقابل کنترل انتقاد می
شویم صبح که از خواب بیدار می"بین بازنشستگان گفت: 

بینیم ارزش پول ملی نصف شده و در اصل قدرت خرید می
کارگران و بازنشستگان پایین آمده است. معنای کاهش 

ت که جیب مردم را زده باشند زیرا ارزش پول ملی این اس
توانند با پولی که شب گذشته در جیبشان داشتند، مردم نمی

 "توانستند بخرندهمان کاالیی را بخرند که شب گذشته می
اما همین خانم از وقتی که وارد مجلس شده حتی یکبار 

وی با یادآوری اینکه  ها واکنش نشان نداد.نسبت به گرانی
تر شده است، گفت: قیمت ارزشد بیدرص 4۰۰پول ملی 

هزار تومان رسیده است  ۱۲هزار تومانی به بیش از  ۳دالر 
اما چون نگاه برخی از نمایندگان همسو با کارگران و 

های ناشی از سوءمدیریت بازنشستگان نیست، در قبال گرانی
کنیم و در جلساتمان به کنند... دیگر سکوت نمیسکوت می

گوییم کنیم و به همه میان را نقد میصراحت عملکرد آقای
که به چه کسانی رای دادیم، چقدر به دنبالشان بودیم اما 

همه  هیچ کاری برای بازنشستگان و کارگران انجام ندادند.
دهند که اگر وارد کنند و قول میاز رانت و فساد انتقاد می

مجلس شدند، در صف اول مبارزه با فساد قرار بگیرند اما به 
آنکه وارد مجلس شدند، اولین کاری که انجام  محض

دهند این است که با فشار به مسئوالن؛ پسر، دختر، داماد می
گمارند و های دولتی به کار میو بستگانشان را در شرکت

 گیرند.های نجومی میبرای آنها حقوق

تجمع اعتراضی جمعی از کارگران 

 خدماتی و فضای سبز شهرداری منجیل
تیر ماه، کارگران خدماتی و فضای سبز  ۲۲شنبه روز 

شهرداری منجیل اطالع دادند که: مجموعه شهرداری 
کارگر خدماتی و فضای سبز دارد که طی  4۰منجیل حدود 

چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است. به همین 
توجهی مسئوالن شهری مواجه دلیل کارگران که با ادامه بی

نشانه اعتراض در مقابل ساختمان اداره کار واقع  اند، بهشده

کارگران  .در میدان تکاوران شهر منجیل تجمع کردند
گویند: در سال جاری چندین بار پیگیر مطالباتمان می
ایم. هر بار مسئوالن شهری وعده پیگیری پرداخت شده

دهند اما در عمل هیچ اتفاقی مطالبات معوقه ما را می
ان همچنان با مشکالت دست و پنجه نرم افتد و کارگرنمی

پیمانکار علیرغم اینکه یک سال سنوات و عیدی  .کنندمی
های کارگران را پرداخت نکرده، دستمزد ماه ۹۷سال 

فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری را به صورت 
هزار تا یک میلیون تومان پرداخت  ۷۰۰الحساب ماهیانه علی

ماه خود را به صورت کامل  کرده است و هنوز حقوق خرداد

 .ایمدریافت نکرده

گزارش به نقل از کارگران می افزاید: ، در تجمع صبح امروز 
تیر ماه، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری  ۲۲شنبه 

ت اداره کار سرپرس  شهرستان رودبار در تماس تلفنی با
شهرستان که در جمع اعتراضی کارگران حضور داشت، از 

ساعت آینده  4۸مان در ز معوقات مزدیپرداخت بخشی ا

 .خبر داد

تیر ماه، جمعی از کارگران شهرداری  ۲۶روز چهارشنبه 
منجیل در استان گیالن در تماس با دیگر رسانه ها، از عدم 
پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند و گفتند: در حالی که 

کارگر شهرداری  4۰قرار بود بخشی از مطالبات مزدی 
رغم تیر ماه، پرداخت شود و به  ۲4ز دوشنبه منجیل رو

این در حالیست که ما  های مسئوالن این اتفاق نیفتاد.وعده
ها به اعتراض یک روزه خود خاتمه با اعتماد به این وعده

 .دادیم
 

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی 

 شهرداری اردل
تیر ماه، یکی از کارگران معترض شهرداری  ۲۳روز یکشنبه 

 خبر داد که: در بخش خدماتی شهر اردل در استاناردل 

ماه  ۳چهارمحال و بختیاری مشغول به کار هستیم که در 
 از جدا. است افتاده تاخیر به مانمزدی مطالبات  گذشته

ه تامین اجتماعی نیز پرداخت ب کارگران بیمه حق دستمزد،

بنابر این در اعتراض به عدم وصول مطالبات  .نشده است
خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع اعتراضی 

مطالبات مزدی  ۹۶بر پا داشتیم. وی با بیان اینکه از سال 
شود، در کارگران خدماتی شهر اردل با تاخیر پرداخت می

ادامه گفت: مشکالت معیشتی و عدم پرداخت مطالبات 
های ، مشکالت بسیاری برای خانوادهایمزدی و بیمه

 .کارگران به وجود آورده است

بازنشستگان همزمان با روز تامین اجتماعی 

 در ایران تجمع اعتراضی برپا کردند

 دیگر بار حالی در بازنشستگان ماه، تیر ۲۵ شنبهروز سه
 چندین برگزاری رغم علی که اندکرده برپا اعتراضی تجمع

این تجمعات  .است نشده برطرف مطالباتشان کنون تا تجمع
 ادامه نیز اخیر هایماه در شده، ترپررنگ ۹۷ که از اواخر سال

 اعالم با ایبیانه در ایران بازنشستگان شورای. است داشته
 شده برگزار اجتماعی تامین روز با همزمان تجمع این که این

 جز بازنشستگان برای اجتماعی تامین از" :که نوشت است،
محرومیت  این درکنار ؟ است مانده چه دیگر عنوانی و نامی

های هزاران میلیاردی است که رکورد دار ها ،آمار اختالس
تاریخ شده و در کنار تحریمها ، اقتصاد ویران و شخم خورده 
ای را روی دست ما بازنشستگان و حقوق بگیران گذاشته 

  ."است
معترضان بازنشسته با شعارهای فریاد فریاد از این همه بیداد، 

ی ، زندان و تهدید فعاالن حقوق های نجومی فالکت عموم
را محکوم کردند و خواهان بیمه کار آمد همچنین بازگردندن 

های بازنشستگی به خود بازنشستگان مدیریت صندوق
 .اند شده

 شده از ساعت ده صبح تعداد بر اساس فراخوان های داده
وزارت  هوای آلوده و گرم مقابل زیادی از بازنشستگان در

 آزادی تهران تجمع اعتراضی برگزارکار در خیابان 

،  بسیار مشهود بودها وجود پلیس و لباس شخصی  کردند.

باز نشستگان با در   بود. حتی پلیس زن هم در محل حاضر
های بر حق  پوستر و بنر های اعتراضی خواسته دست داشتن

 خودرا فریاد می زدند:

کارآمد، حق مسلم  معیشت، سالمت با بیمه

 !ماست

  است ودرمان این زمان: معیشتنیاز ما 

 معلم زندانی آزاد باید گردد

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 فریب ملت مجلس، دولت، بس است

 فریاد فریاد از اینهمه بیداد

 نمی نشینیم تا حق خود نگیریم از پا

تشکل    تجمع، تشکل، حق مسلم ماست

 سندیکا حق مسلم ماست

  این همه بی عدالتی

 ندیده ملتیهرگز 

 اتحاد اتحاد معلم، کارگر، دانشجو  

 آزاد باید گردد   معلم، کارگر، دانشجوی زندانی

  میلیون ۷خط فقر 

 ۰۰۰و چند شعار دیگر  حقوق ما دومیلیون

 اعتراضی خوانده می شد یکی زمانی که قطعنامه این تجمع

که با شعار ولش شد دستگیر  از باز نشستگان توسط پلیس
بعد از خواندن قطعنامه با جمعیت  کن آزاد شد.ولش ، کن

را پایان تجمع  تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. شعار
 کرد.اعالم 
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 !جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه دماوند 

 برای مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه

تیر ماه، شماری از کارگران نیروگاه  ۲۹صبح روز شنبه 
کاهش مزایای مزدی و رفاهی دست به دماوند در انتقاد به 
 .تجمع اعتراضی زدند

کارگران نیروگاه دماوند گفتند: ما انتظار داریم که برای 
ای چاره اندیشیده مشکالت این نیروگاه به صورت ریشه
از سوی بنیاد  ۹۱شود. از وقتی که نیروگاه دماوند در سال 

ت ها واگذار شد، علیرغم سود بدسشهید به یکی از بانک
گوییم اگر اند لذا ما میآمده، کارگران دچار مشکل شده

نیروگاه سود ده است کارگران هم باید از آن سهم ناچیزی 
 .داشته باشند

مدیریت نیروگاه دماوند اخیرا اعالم کرده قصد دارد برخی  
از مزایای مزدی و رفاهی کارگران را با توجه به اعمال 

بودجه نیروگاه برای . افزایش دستمزد ساالنه، کاهش دهد
پرداخت حقوق و سایر مزایای مزدی کارگران در سال جاری 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که به  ۱۱۵حدودا 
میلیارد تومان بود، تغییری نکرده  ۱۰۰نسبت سال قبل که 

است به همین دلیل مدیریت نیروگاه قصد دارد برای جبران 
کارگران، از سایر مزایای های افزایش ساالنه دستمزد هزینه

 . مزدی و رفاهی آنها کسر کند
کارگران معترض در ادامه افزودند: این واحد نیروگاهی حدود 

کارگر شاغل قرارداد دائم دارد که در حال حاضر یک  ۶۰۰
ماه دستمزد آنها به تاخیر افتاده است. در عین حال اعتراض 

د رفاهی همانن و مزدی  مزایای  کارگران به کاهش
های ایاب و ذهاب است کاری، بیمه تکمیلی و سرویساضافه

 . که قرار است عملی شود
 

کارگرِ یک سفره خانه به  4جان باختن 

 علت سوختگیِ ناشی از آتش سوزی

مرداد ماه، جانشین پلیس پیشگیری تهران  ۱۲روز شنبه 
اعالم کرد که: در ساعت یک بامداد روز شنبه یک مورد 
آتش سوزی در یک قهوه خانه سنتی در بلوار کشاورز 

آذر و خیابان کارگر شمالی اتفاق  ۱۶حدفاصل بین خیابان 
کارگر ) یک مادر به همراه  4افتاده است. در این آتش سوزی 

رد دیگر ( در محل کار بعلت سوختگی کارگر م ۲پسرش و 
شدید جان خود را ازب دست داده اند. همچنین یک کارگرِ 
مصدوم نیز به مرکز درمانی منتقل شده که وضعیت مناسبی 

بر اساس این گزارش، همه جانباختگان و یک مصدوم  ندارد .

 .این حادثه کارگر بودند که لحظه حریق خواب بودند

آمارگیری نیروی کار در بهار نتایج طرح 

، چهارمحال و بختیاری بیشترین ۹8سال 

 د!درصد بیکاران کشور را دار

تیر ماه، بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی  ۲۲روز شنبه 
درصد  ۱۰.۸نرخ بیکاری  ۱۳۹۸مرکز آمار ایران در بهار سال 

 ۶.۱گزارش شده است. بر اساس این آمار استان همدان با 
درصد دارای کمترین نرخ  ۷پس از آن فارس با درصد و 

های کشور بودند. بیشترین میزان بیکاری در میان استان
درصد  ۱۶.۷بیکاری هم متعلق به چهارمحال و بختیاری با 

 ۱۶.۱صد، لرستان در ۱۶.۲ با خوزستان هایاستان و است

 .های بعدی قرار دارنددرصد در رده ۱۵.۹درصد و هرمزگان 

 

کو خلع ید شده اما هنوز در خریدار هپ

 !مدیریت آن نقش دارد

تیر ماه، جمعی از کارگران  ۱۶بر اساس گزارش روز یکشنبه  
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو نسبت به سخنان اخیر 

حسینی )رئیس سازمان میرعلی اشرف پوری
هپکو را دولت زمین زد؛ نه »سازی( مبنی بر اینکه خصوصی
گویند: از آنجا که ند. کارگران هپکو میانتقاد کرد« احمدپور

سازی و مسئوالن استانی، بنا بر گزارش سازمان خصوصی
خلع ید شده، چنانچه  ۹۷احمدپور خریدار هپکو در خرداد ماه 

اوضاع هپکو نامساعد است، چرا ایشان کماکان در مدیریت 
های مختلف هپکو حضوری فعال دارد؟ این درحالی بخش

گیری احمدپور، کارفرمای هپکو عالم کنارهاست که با وجود ا
در طی این مدت، او اقدام به فروش سهام مس طارم، از 
اموال هپکو کرده و از این جهت فعال بوده است. اگرچه 
بعدها عنوان شد که این فروش ناموفق بوده است. کارگران 
با اشاره به سخنان اخیر پوری حسینی مبنی بر اصرار خریدار 

گویند: چرا در زمان واگذاری سخ قرارداد میهپکو برای ف
های سنجی مناسب درباره وی با توجه به بدهیهپکو اهلیت

کالن بانکی در آن زمان توسط سازمان صورت نگرفته؟ حال 
که به گفته جنابعالی وی اصرار به فسخ دارند و چنانچه 
خریداری وجود ندارد و شرکت معطل مانده، چرا سهام هپکو 

 کنید؟قانون موجود کشور به پرسنل آن واگذار نمیرا مطابق 
در این گزارش به نقل از کارگران آمده است که: درست 
است که بخشی از مشکالت فعلی هپکو به دلیل قطع 
حمایت دولت بوجود آمده اما در زمان خرید هپکو توسط 
آقای احمدپور مطابق مدارک و شواهد موجود، که دال بر آن 

های هپکو به حدی بوده که ایشان انبارها و حساباست که، 
ها چنانچه تولید را در همان زمان متوقف و از محل موجودی

کردند، این شرکت را پرداخت می هایحقوق و هزینه
ها بدون هیچ تولیدی سال هزینه ۱۰ها پاسخگوی موجودی

بوده است. این در حالی است که، خریدار شرکت را با بدهی 
های تقریبا  خالی، به نفر یاردی و انبارها و حسابمیل ۷۰۰

بعدی تحویل داده است. کارگران در خاتمه گفتند: ما خواهان 
این هستیم که درباره هپکو یا با خریداران دارای اهلیت 

 توافق شود یا سهام شرکت به پرسنل واگذار شود.

 

کارگران سیمان کارون در اعتراض به 

 !رستیدبف "بازرس"معوقات مزدی: 

ای تیر ماه، کارگران سیمان کارون در نامه ۱۶روز یکشنبه 
خطاب به مدیرعامل بنیاد مستضعفان، خواستار اعزام یک 
بازرس ویژه برای رسیدگی به امورات مالی شرکت شدند. در 
این نامه آمده است: وضعیت معیشتی ما کارگران خوب 

بر  نیست و لطفا یک بازرس ویژه برای رسیدگی  و نظارت
مسائل مالی شرکت و از جمله معوقات مزدی کارگران اعزام 
کنید تا از نزدیک مسائل را پیگیری نماید. کارگران در این 

اند. بر اساس نامه خواستار بهبود اوضاع معیشتی خود شده
این گزارش؛ سیمان کارون، توسط یک سهامدار خصوصی 
ره با مشارکت بنیاد مستضعفان به صورت سهامی عام ادا

 شود.می
 

تجمع اعتراضی کارگران شرکت گونی 

 در مقابل استانداری بافی آذر فدک شبستر

تیر ماه، جمعی از  ۲۷به گزارش تبریز من، روز پنجشنبه 
کارگران و کارکنان شرکت گونی بافی آذر فدک شبستر در 

 ۳۵۰استان آذربایجان شرقی در اعتراض به تعدیل اجباری 
نفر از پرسنل این شرکت، مقابل استانداری آذربایجان شرقی، 

 دست به تجمع اعتراضی زدند.
در تجمع اعتراضی صبح امروز پنجشنبه معترضین خواستار 

مسووالن و رسیدگی به مشکالت این واحد تولیدی حمایت 
شدند. نماینده کارگران این شرکت در گفت و گو با خبرنگار 
تبریز من، علت این تعدیل را عدم تامین کامل سهمیه مواد 
اولیه این شرکت و نبود حمایت مسئولین امر در خصوص 

 درخواست های این واحد تولیدی اعالم کرد.
 

هرداری آبادان به ش 2یک کارگر منطقه 

دلیل نداشتن بیمه درمانی اقدام به 

 !خودکشی کرد

تیر ماه، یک کارگر  ۲۵بر اساس گزارش روز سه شنبه 
تیر ماه، برای  ۲4آبادان روز دوشنبه  ۲شهرداری منطقه 

اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه اش به دیدار شهردار 
خود رفته بود، اما پس از دریافت نکردن پاسخ قصد داشت 

را از پنجره ساختمان پرتاب کند که پلیس و برخی از 
شهروندان او را نجات دادند. از آنجا که شهرداری آبادان 

ماه از حق بیمه او را پرداخت نکرده است، بیمه،  ۲۰حدود 
هزینه درمان همسرش را تقبل نمی کند. ماه های گذشته 

نشدن کارگران شهرداری آبادان بارها در اعتراض به پرداخت 
مطالباتشان مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. ماه 
گذشته یکی از این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن 
 چند ماه حقوق معوقه و حق بیمه اقدام به خودسوزی کرد. 

آبادان قبل از اقدام به خودکشی با مرکز این کارگر شهرداری 
تماس گرفته و خواستار حضور مأمور  ۱۱۰های پلیس فوریت

پلیس برای برخورد با شهردار آبادان به دلیل عدم پرداخت 

                                       .اش بوده استحق بیمه
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 !جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل 

خلق ایران از های چریکهای فدائی 

 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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