
 

 جهان!  داری در ایران و مایه رس  نابود باد نظام 

 
 
 
 
 
 

÷÷÷÷÷÷ 

 سرسخن:

 در باره دادگاه  

 کارفرمای هفت تپه 
شرکت کشت و "این روز ها دادگاه امید اسد بیگی کارفرمای 

دادگاه ویژه رسیدگی به  در شعبه سوم "صنعت نیشکر هفت تپه

 "هفت تپه"، بار دیگر نام اقتصادی مفسدان و اخاللگران جرایم
ل ساخته و خاطره را به تیتر اخبارخبرگزاری های رژیم بد 

ات مبارزات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که در جری
اعتراضات خود علیه غارتگری ها و دزدی های کارفرمای فاسد 

و همچنین علیه ظلم و سرکوب حکومت شعار می دادند شرکت 
کارگران و ستمدیدگان زنده ساخته  فریاد می زدند را در میانو 

  است. 

پروژه  ن لکه ننگ دیگری است براخبار این دادگاه همچنی
در پیشبرد  این رژیم .جمهوری اسالمیمقامات خصوصی سازی 

سیاستهای نابود کننده و امپریالیستی نهادهایی نظیر بانک 
شرکتهای بزرگ و سود ده المللی پول جهانی و صندوق بین 

دولتی را با کمترین قیمت ممکن به نورچشمی ها و آقازاده ها 
آنهم در شرایطی که خریدار  ، ن می فروشند، فروخته و همچنا

ده جهت خرید واحد به پرداخت مبلغ متعهد ش حتی حاضر
تولیدی خریداری شده  نیز نبوده و نمی باشد. برای نمونه همین 

هکتار هزار  24شامل  که  –شرکت کشت و صنعت هفت تپه
میلیارد تومان به امید  6را تنها به مبلغ  -زمبن زراعی می باشد

رئیس  احسان جهانگیری، معاون روحانی نورچشمی، د بیگیاس
فروختند که با توجه به ارزش واقعی این شرکت  رژیم جمهور

او نیز . البته شتندا به خریدار معنایی جز واگذاری رایگان شرکت 
شرکتهای دولتی اکثر آقازاده ها و نورچشمی های خریدار همانند 

. به همین ته اسردنکپرداخت به دولت همین حداقل را نیز 
یگی گفته شد خاطر هم بود که در جریان این دادگاه به اسد ب

 ."نکردید؟ پرداخت را  سازی خصوصی سازمان چرا اقساط "که:

فروش مؤسسات دولتی به بخش خصوصی با  نتیجه تا کنونی
بازی با زندگی کارگران و  عمال شرایط رسوائی که شرحش رفت، 

خاطر میلیاردر کردن  نها بهبه خطر انداختن امنیت شغلی آ
دزدی از اموال نورچشمی های سردمداران رژیم و اختالس و 

و واحد های این   صنایع ریفت خَمُدر نتیجه  عمومی بوده است.
چنینی زیر نام خصوصی سازی توسط عوامل و وابستگان به 

به دلیل تی هزاران خانواده کارگری دزدهای حاکم، صد ها و ح

  2صفحه     یعنی اخراج کارگرانار ی کیروبه اصطالح تعدیل ن

بسوی  نیروهای گارد ویژه تیراندازی 

 اهوازکارگران معترض شهرداری 

اردیبهشت ماه، شماری از کارگران  ۳۱از روز چهارشنبه 
شهرداری اهواز به دلیل عدم دریافت مطالبات   6منطقه 

مزدی خود  در مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست  
زدند. بر اساس این گزارش، دستمزد   عتراضی به تجمع ا

 .این کارگران از اسفندماه تاکنون پرداخت نشده است
در ادامه این اعتراضات سایت سیاسی خبری پیام در روز  

ش داد که: کارگران خدمات  خرداد ماه گزار ۳شنبه 
اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن   6شهردارى منطقه 

و همچنین  ی کار حقوقشان طبق مصوبه شوراى عال
افتاده خود در چند روز گذشته  پرداخت نشدن حقوق عقب

اند. پس از آن، نیروهای یگان ویژه با  کار کشیده دست از 
ن حمله و  درخواست معاون خدمات شهری اهواز، به کارگرا

اند. تعدادی از کارگران بر اثر  مبادرت به تیراندازی کرده 
نام رضا   ران بهشلیک گلوله مجروح شده و یکی از کارگ

شریفی نیز بازداشت شده است. همچنین گزارش شده که  
ته و  نیروهای امنیتی با تعدادی از این کارگران تماس گرف

 .اندآنان را تهدید کرده 

 

جان باختن یک کولبر بر اثر تیراندازی  

 نیروهای نظامی در مناطق مرزی ارومیه 

 4یکشنبه ، روز به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبر نیوز
خرداد ماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق  
مرزی صوما برادوست و در نزدیکی روستای کوران از توابع 
شهرستان ارومیه یک کولبر به نام ارسالن احمدی، جان خود را 

کولبر دیگر به  2دازی از دست داد. همچنین در جریان این تیران
حمدی، به شدت زخمی شدند. ودان ا های توران احمدی و رنام

ابع بخش صومای برادوست در شهرستان کوران، روستایی از تو

 .ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی ایران است

   ندگي در بارۀ ز

 رادیهرداد شاهمُم ،رفيق شهيد  

چریک فدائی خلق رفیق مهرداد شاهمرادی در روز چهارم آبان  
یک خانواده متوسط  رین دردر شهرستان قصرشی ۱۳42سال 

انقالب  و شورانگیزساله بود که موج های بزرگ  ۱5بدنیا آمد. 
ظیم امواج ع یکی از نتایج طبیعی گرفت.  سراسر ایران را فرا 

ن در سد شکاف انداخت،  57و  56های  انقالب مردم در سال
انقالبی و نشریات آثار  . امری که باعث شدبود دیکتاتوری حاکم

مبارزین بیشتری احتی توزیع و در دسترس ی به رو مارکسیست
. به خصوص آثار و نشریات سازمان چریکهای فدائی قرار بگیرد

ه مسلحانه خود علیه رژیم سال مبارز 8خلق ایران که به اعتبار 
و  جامعهوابسته به امپریالیسم شاه  از محبوبیت فراوانی در سطح 

   برخوردار بود. بویژه در میان نسل جوان
که به پاسخ می داد پرسش های جوانانی به یکسری از ر ن آثایا 

دسته دسته ، گرفته بود  دلیل شرایط انقالبی ای که جامعه را فرا 
 ستند. به همین دلیل هم رفیق مهرداد در حالیبه انقالب می پیو

که با شور و شوقی وصف ناپذیر در اعتراضات خیابانی آن زمان  
هی لعه و باال بردن آگابه مطابا جدیت تمام ، شرکت می کرد 

خود برخاست.  مطالعه آثار مارکسیستی و انتشارات سازمان 
یدا کرده دوستان نزدیکی که پ کمککه با فدائی به او امکان داد 

در این بود به هواداری از سازمان چریکهای فدائی خلق برخیزد.  
 زمان او دانش آموزی بود که بی مهابا به دریای انقالب پیوسته

با قدرت گیری  آموزش انقالبی ببیند. ، ا در مدرسه انقالب بود ت
ها و  جمهوری اسالمی و عدم پاسخ گوئی رژیم جدید به خواست

کارگران و زحمتکشان ستمدیده که اساسا مطالبات توده های 
بار دیگر ، ها به انقالب برخاسته بودند  برای رسیدن به آن

 "خور املّ"مردم را نقالب و دسته ای که ا  ضرورت مقابله با دار
و نیرو های   در مقابل مردم ستمدیده  با برجستگیکرده بودند 
قدرت های یه و دسته ای که هنوز پا ارد .گرفتقرار آگاه جامعه 

نوروز سنندج را به خون کشید و خلق ، بود خود را محکم نکرده 
 جدا از همین واقعیت  رد را آماج یورش ددمنشانه خود قرار داد.کُ

به نیرو های انقالبی نشان می داد که قیام  رشانه های دیگهمه ن

   3صفحه  ، شکست  آن سالها بود در شان که اوج انقالب بهمن
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 ! ی اسالمیمهورسم جسته به امپریالییم وابمرگ بر رژ

 1صفحه  زا               در بارۀ دادگاه ...

به خاک سیاه عدم پرداخت حقوق و تهدید به تعدیل و اخراج و 
در   د. اینگشته انمحکوم به فروپاشی و مرگ تدریجی نشسته و 

که با شدت دادن به استثمار کارگران و عدم پرداخت حالی است 
امید امثال  ثروتهای نجومی به جیبان در سر وقت، مزد ناچیز آن
این انعکاس این مهره رذل و غارتگر ریخته می شود.  اسدبیگی، 

در مبارزات ما را واقعیت دردناک و ظالمانه 
سازی اراک و ماشین  پکارگران هپکو و آذرآ

زغال سنگ معادن در نیز را یاخ بریز وت
 کرمان شاهد بوده ایم.

، امید اسدبیگی متهم ردیف مذکور در دادگاه
که بر  اول پرونده یک فساد ارزی می باشد

نامبرده بیش از یک میلیارد و اساس آن 
پانصد میلیون دالر از سیستم بانکی کشور، 
 ارز دولتی  با قیمت های پائین دریافت کرده

کند. ب های اساسیواردات کاالدرت به تا مبا
بخش اما حال روشن شده است که  نامبرده 

های دولتی دریافتی را با قیمت بزرگی از ارز
چند برابری در بازار آزاد به فروش رسانده و 
میلیارد ها تومان سود به جیب زده است. 

هزار تومانی که برای مجتمع  4، ۳یعنی دالر 
ا به قیمت ارز آزاد کرده رنیشکر دریافت می

 از طرف دیگر. است تومانی در بازار می فروخته هزار ۱5، ۱۰
نه بود این مواد  مبادرت به واردات کاال کردهوی وقتی هم 

دستگاه های مورد نیاز کارخانه برای تداوم و گسترش   مربوط به

 ال هایهای مصرفی لوکس شرکتکاال" تولید، بلکه

و به کشور کرده وارد  آنها را  یکه و بودند  "سامسونگ و جی

 .است فروخته بازار در آزاد قیمت ارز
که امید اسد بیگی  ن این دادگاه همچنین روشن شددر جریا
 6۰۰هزار تن،  ۱8کارخانه چغندر قند با ظرفیت  ورودبرای 

شرکت معتمد " میلیون دالر ارز دولتی البته با کارت بازرگانی

ن رقم هنگفت دریافت ای ازبعد ولی  کرده دریافت "پارسه

مشخص شده که هیچ چیزی هم وارد نشده است. همچنین در 
در سفری که به  2۰۱4این دادگاه گفته شد که اسدبیگی در سال 
میلیون دالر خریده  ۱4ایتالیا داشته یکسری ضایعات را به قیمت 

میلیون دالر ارز دولتی  ۳45که با قراردادی صوری به ازای آن 
 ست.ا  کردهافت دری

البته تنها چند مورد  ی ذکر شده در باالنمونه هاباید دانست که 
از دزدی ها و کالشی های این نور چشمی روحانی و جهانگیری 

 د.  نمعاون وی می باش
این نورچشمی جهانگیری، کارفرمای دزد و  ، امید اسد بیگی

فاسدی است که سالها حاضر نبود حقوق کارگران هفت تپه را به 
 .ت کند و همواره بهانه می آورد که مشکل مالی داردپرداخ موقع

حاال در جریان مطالبی که تاکنون در این دادگاه مطرح شده 

با نه تنها مشکل مالی نداشته بلکه وی که است  گشتهروشن 
مبالغی را در بده و بستان هائی که با برخی از دست و دل بازی 

 نمونه ! برایستداده ا مسئولین داشته در اختیار آنها قرار می 
هزار دالری خانواده  25امید اسدبیگی هزینه تور مسافرتی 

  غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان را پرداخت کرده است.
ریق فردی به نام علی اکبر همچنین روشن شده که نامبرده از ط

هزار دالر به حساب همسر شریعتی استاندار  2۰۰ میرزایی
خره سرکوب کارگران هفت تپه و ت. باالخوزستان واریز نموده اس

علیه آنها   "طراحی سوخته"بازداشت و دادگاهی کردن آنها و 
 ساختن خرج دارد!

  آقای  "اسدبیگی البته در شرایطی که در دادگاه می گوید که:

 خوزستان استاندار از دفاع از اما ".رسیدم خط آخر به من قاضی

 پیگیری و  شریف مردی شریعتی،  " گوید می و نکرده کوتاهی
 است،  کرده حمایت من از هم خوب و بوده من حامی بله. است

 25ارد و نیازی به د آزمایشگاه چندین و است متمولی فرد اما

ها از من برخی بازپرس "س می گوید:پو س "هزار دالر من ندارد!
پرسند آیا با دادستان کشور و پسرش رابطه مالی داری؟ به می

ر جهاد کشاورزی و جهانگیری، ی، وزیگویند با حجتمن می
معاون اول رئیس جمهور رابطه مالی داری؟ پس وقتی به 

 ." ید استاندار خوزستان جای خود دارد.زندادستان کشور اتهام می
به این ترتیب روشن می شود که در جریان این دادگاه نام خیلی 

ه و از مقامات دولتی به عنوان کسانی که از اسد بیگی رشوه گرفت
 البته یر کالشی هایش را هموار نموده اند به میان آمده است.مس

بحث یا از روی آنها بگذرد اینکه دادگاه به همه این موارد بپردازد 
سردمدارانی که به خصوص که  دیگری است.

تا احساس کردند نورچشمی شان در خطر است 
رئیس جمهور را حسین سرتیپی مشاور حقوقی 

و این ادگاه فرستادند ه به دجهت دفاع از نامبرد
که در گذشته ست کسی جناب وکیل همان 

 وکالت برادر روحانی را نیز بر عهده داشت.
جمهوری  تحت سلطه رژیمروشن است که 

باال گرفتن ی در بستر یاسالمی چنین دادگاه ها
 شکل می گیردتضاد های درونی طبقه حاکمه 

. ن در سطح عموم پخش می شوندو اخبار آ
عمیق اسد بیگی ها ای از فساد  گوشه افشای

و ارتباط او با باالترین مقامات دزد و سرکوبگر 
جمهوری اسالمی زمانی به تیتر وسایل ارتباط 

که گرگ های حاکم به  جمعی بدل می شود
در مورد اسد بیگی هم دندان نشان می دهند. 

وگرنه در جریان مبارزات کارگران نیز همین واقعیت صادق است 
قامات گران آگاه این مجتمع بار ها از اعمال نفوذ مپه کارهفت ت

دولتی جهت فروش این شرکت به اسد بیگی صحبت کردند  و یا  
به در آن زمان اما  .از دزدی های وی در شرکت سخن گفتند

، در نیروهای سرکوب حکومت، یاسد بیگجای دستگیری 
و بیگناه  کارگران  پشتیبانی از کارفرمای شرکت هفت تپه، 

تا اینکه  را دستگیر و برایشان پرونده ساختندت جو حقیق
اختالفات خود دزد ها باال گرفت و اسد بیگی کارش به دادگاه 

این سود  ئیکشید. البته سیستم دزد پرور حاکم از چنین دادگاه ها
برد که چنین جلوه دهد که اگر دزدی هست دادگاهی  را هم می

اگر قرار بر الیکه هم هست که به آن رسیدگی کند. در ح
دستگیری دزدان باشد  همه مسئولین جمهوری اسالمی باید  

و این نیز تنها زمانی امکان پذیر است دستگیر و محاکمه شوند 
که این رژیم فاسد و سرکوبگر در بستر انقالب کارگران و 

امکان طبقه کارگر با رهبری ستمدیدگان سرنگون گشته و 
 .فاسد فراهم گردد  دزد و دادگاهی کردن چنین گردانندگان

تضاد باال گرفتن ی در بستر یجمهوری اسالمی چنین دادگاه ها تحت سلطه رژیم

سطح عموم پخش می ن در و اخبار آ شکل می گیردهای درونی طبقه حاکمه 

میق اسد بیگی ها و ارتباط او با باالترین مقامات  گوشه ای از فساد ع افشای. شوند

 ل ارتباط جمعی بدل می شودوسای دزد و سرکوبگر جمهوری اسالمی زمانی به تیتر

در مورد اسد بیگی نیز همین که گرگ های حاکم به هم دندان نشان می دهند. 

ن په کارگران آگاه ایجریان مبارزات کارگران هفت توگرنه در واقعیت صادق است 

مجتمع بار ها از اعمال نفوذ مقامات دولتی جهت فروش این شرکت به اسد بیگی 

به در آن زمان اما  . زدی های وی در شرکت سخن گفتنداز د صحبت کردند  و یا

، در پشتیبانی از کارفرمای نیروهای سرکوب حکومت، یاسد بیگجای دستگیری 

تا  برایشان پرونده ساختندرا دستگیر و قت جو بیگناه و حقی کارگران  تپه، هفت

 .شیداینکه اختالفات خود دزد ها باال گرفت و اسد بیگی کارش به دادگاه ک 

 کارگران شاغل در کارخانه روغن نباتی جهان نگران از  

 شانعدم پرداخت مطالبات مزدی 
کارگر در  85فتند: حدود اردیبهشت ماه، تعدادی از کارگران روغن نباتی جهان گ  2۰بر اساس گزارش روز شنبه 

خود را  ۹7تا اسفند  ۹۳سال مشغول کارند که مطالبات مربوط به سال  ۱5این واحد تولیدی با سوابق باالی 
، با ۹8ها با چالش کارگری روبرو بودیم اما از شهریور ماه سال اند. کارگران معترض می گویند: سالدریافت نکرده

که به تغییر مدیریت و تامین منابع مالی و تجهیز کارخانه، به مرور مطالبات جاری کارگران پرداخت شد. به طوری
که پرونده شکایت آن در اداره کار زنجان باز است، فقط حقوق اسفند ماه  ۹7تا اسفند  ۹۳جز مطالبات قدیمی سال 

ماه، کارفرما با یک و نیم ماه تاخیر آن را پرداخت کرد.  اردیبهشت ۱5را طلبکار بودیم. روز دوشنبه  ۹8سال 
های بهداشتی که واحدهای تولیدی موظف به انجام آن هستند در این کارگاه چندان رعایت متاسفانه پروتکل

کنند. در بخش ورودی کارخانه یک شود و کارگران ماسک و دستکش مورد نیاز را با هزینه خود خریداری مینمی
بریم اما به های خود را در آن فرو میکننده وجود دارد که حین ورود به سالن تولید کفشد ضدعفونیاستخر موا 
رفت کارفرما رسد این اقدام برای مقابله با کرونا کافی باشد. باتوجه به بهبود وضعیت کارخانه انتظار مینظر نمی

، به مرور مطالبات قدیمی آنها را پرداخت های بهداشتیضمن ارج نهادن به سالمت کارگران با رعایت پروتکل

 .کند

 

جمعی از کارگران معادن مازندران خواستار  

 نظارت بیشتر بر معادن کوچک شدند 
اردیبهشت ماه، کارگران معادن مازندران با انتقاد از عدم رعایت  2۰روز شنبه 

در یک معدن  اردیبهشت ماه،  ۱8اصول ایمنی اعالم کردند که: روز پنجشنبه 
سنگ الشه در سوادکوه مازندران، حادثه سقوط قطعه سنگ رخ داد که در طی 
آن، یک راننده بیل مکانیکی آسیب جدی دید. راننده مصدوم به بیمارستان  

دیدگی شدید قطع شد. کارگران مزبور می منتقل و پای او به علت آسیب

عادن کار در معدن سخت و پرخطر است منتها کار در م"گویند: 

کوچک به مراتب خطرسازتر است. این معادن غالباً فاقد 

تجهیزات ایمنی هستند و نظارت مرتب و اصولی نیز صورت 

گیرد. به علت شیب پایدار معادن الشه سنگ و فقدان نمی

تجهیزات و استراتژی پایدار ایمنی، ما کارگران معدن هر لحظه 

 ".در معرض خطر نقص عضو یا حتی مرگ قرار داریم
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 ! ت استو تشکیال نجبران وحدت رۀ رچا

 
 

 

 1از صفحه    ...زندگي رفيق مهرداد  در باره

در هر گوشه کشور  هم به همین دلیلد را برای نبرد های بزرگ آینده آماده سازند. باید خومردم ما و خورده 
در همین رابطه هم قصر شیرین یعنی شهر زادگاه  بودیم.علیه حاکمیت جدید شاهد مبارزات و اعتراضات مردم 

های یپلمهدنظیر تجمعات اعتراضی ، شار مختلف مردم اقتظاهرات گوناگون ها و  یق مهرداد شاهد میتینگرف
 ها شرکت می نمود. ق مهرداد فعاالنه در آنس بود که رفیبیکار و اعتراضات دانش آموزان مدار

بودند که  هنشستمتاسفانه در آن زمان در راس سازمان چریکهای فدائی خلق مار های خوش خط و خالی 
لبات اساسی توده ها بلکه مطائی کارگران و زحمتکشان و دستیابی به وم انقالب برای رهاله شان نه تدا ئمس

یعنی رژیم ضد خلقی ، و گرفتن مزایائی حقیر از قدرت حاکم رت رسیده ه تازه به قدو دست مماشات با دار

و  بودن دار "تضد امپریالیس"و  "ملی" بهانهبه رهبران آن سازمان هم به همین دلیل  .بودجمهوری اسالمی 
 ه پشتیانی ازب - ا برای سرکوب انقالب به قدرت رسیده بودند ه که اتفاقا از سوی امپریالیست - خمینی دسته

قرار گرفتند.  های تحت ستم کارگران و خلقهای  و دسته جنایتکار برخاسته و  در مقابل خواست این دار
 د. کرد خود را بروز دا رسوا ترین شکلی در جنبش خلق به در آن زمان  ی کهسیاست

ه هواداران آگا، چریکهای فدائی خلق ایران  با اعالم موجودیت در چنین فضای ملتهب و حساسی بود که
هواداری از سازمان که مخالف سیاست های مماشات جویانه رهبری اپورتونیست این سازمان بودند به 

کی از همین انقالبیون تند. رفیق مهرداد یبرخاسهای فداییان واقعی  مانو راه و آرچریکهای فدائی خلق 
 جود ندارد.لمانه حاکم واز وضع ظا ها امکان رهائی هائی که بدون آن یستکمون بود.راستین 

که دوران ابتدایی و راهنمایی را در قصر شیرین گذرانده بود با شروع جنگ امپریالیستی ایران و  رفیق مهرداد
به  ما این جاو رفتن به کرمانشاه شد. ا  - قصر شیرین - ترک زادگاه خود راه با خانواده خود مجبور بهعراق هم

چه نزدیک تری با تشکل هواداران چریکهای فدائی خلق در ر ارتباط هر جائی اجباری به وی امکان داد تا د
ی که بود. انقالبیون جان باخته ا  کریمی شکل گرفته برادران زنده یادان، حول کرمانشاه قرار گیرد که اساسا 

انیان هنوز هم الهام بخش زند 6۰ های اولیه دهه در سالکرمانشاه شان در زندان دیزل آباد  هایآوازه مقاومت 
 آن دوران می باشد. سیاسی 

 مبارزات سیاسیبه خاطر ، کرد  وی که سال چهارم دبیرستان را طی می ، با استقرار رفیق مهرداد در کرمانشاه 
و تجربه  بارزه صیقل دادراج تنها اراده اش را برای تداوم مخا اخراج شد. اما این دبیرستان  از ۱۳5۹در سال  اش

،  6۰یورش سراسری جمهوری اسالمی در سال مقطع این دوران تا طول در ق مهرداد رفی.  او را فزونی بخشید
ت تا هر صدای ارزه علیه استبدادی که می رفلحظه ای از مب و توده های به پا خاستههای انقالبی  به سازمان

اد ران اسالم آبتوسط سپاه پاسدا  ۱۳6۰در اسفند  سرانجام این رفیقباز نماند.  ، ض را در گلو خفه سازد اعترا 

 انتقال غرب کرند جا سپری کرد و پس از آن وی را به بازداشتگاه غرب دستگیر شد و چند ماهی را در زندان آن
 چنگالر جائی که بقیه یارانش د ؛کردند منتقل کرمانشاه آباد دیزل زندان به را  او ماه چند از بعد مجددا . دادند

 دژخیمان جمهوری اسالمی اسیر بودند.
ها و جزواتی خوانده  جدیدی از مبارزه دیدکه گرچه در باره اش کتابخود را در میدان  ردادندان رفیق مهدر ز

ست به عنوان دانش حال می باینیز وی  در این مرحله سرنوشت ساز. شتاز آن ندا  ای بود اما خود تجربه عینی
راستی ه ب و. اندبگذرر از سر هم با افتخا ین دوره را ا  ، رغم همه درد ها و رنج هاه بانقالب،  آموزی در دانشگاه

در دی رفیق مهرداد شاهمرا آزمایش بزرگ گذر کرد. مقاومت های این  ازچه قهرمانانه کمونیست جوان  که این
ن جمهوری اسالمی که شد و سرانجام  مزدورا  زد یارانش انبز ، جمهوری اسالمی  زیر شکنجه های مزدوران

او را همراه با تعدادی از  6۱مرداد سال نهم در ، ر هم شکنند زیر شکنجه د نتوانسته بودند قامت او را در
 انقالبیون در بند زندان دیزل آباد کرمانشاه تیرباران نمودند.

کمونیستی  ت دادند.را برای همیشه از دس یق و آگاه خودصد یارانلق یکی از ه این ترتیب چریکهای فدائی خب
 نه باید عمل و زندگی کنند.وچگ کهبیون آموخت گران و انقالکه با زندگی و مقاومت اش به کار

 !گرامی و راهش پر رهرو باد شاهمرادی مهرداد رفیق یاد

 
 

عبداهلل در  شهرداری کوت   تجمع کارگران فضای سبز 

 اری خوزستانابل ساختمان استاندمق 
نفر از کارگران فضای سبز شهرداری  4۰اردیبهشت ماه، حدود  2۰روز شنبه 

عبداهلل با حضور مقابل ساختمان استانداری خوزستان برای دومین هفته کوت
روز  متوالی پرداخت مطالبات خود را خواستار شدند. یکی از کارگران گفت: از

ت خود مقابل ساختمان استانداری برای دریافت مطالبااردیبهشت ماه،  ۱۳شنبه 
بوده است، حقوق شویم اما تاکنون هیچ مسئولی پاسخگو ن خوزستان حاضر می

اسفند و فروردین کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبداهلل پرداخت نشده 
رگران خواستار نیز دریافت نکرده ایم. کا ۹8است ضمن آنکه سنوات سال 

اخت دیر هنگام این مطالبات، آنها را دچار ه موقع هستند و پردپرداخت حقوق ب

 .کرده استمشکل 

 

 شهرداری کوت عبداهلل  تن از  کارگران  ۵بازداشت  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

اردیبهشت ماه، در پی تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری  2۳روز چهارشنبه 
نداری عوقه خود مقابل ساختمان استاکوت عبداهلل برای وصول مطالبات م

 تن از کارگران به اتهام شرکت در 5رداری، با شکایت شهرداری، خوزستان و شه
. این کارگران به قید کفالت و گذاشتن فیش حقوقی این تجمعات بازداشت شدند

 .اردیبهشت ماه آزاد شدند 26آشنایان خود روز جمعه 
 

 زند معلولبی خانمان کردن مادر نابینا با یک فر

 در تربت جام  
ه، خبری تصویری در شبکه های اجتماعی پرسر و صدا خرداد ما ۱۱یکشنبه روز 

بکه های اجتماعی گفته اند: شهرداری شد و بازتاب فراوانی داشت. کاربران ش
ه بهانه تخلف ساختمانی جلوی خانه مادر نابینایی که یک فرزند تربت جام ب

ری کاربران نوشته ه اند. بر اساس این خبر تصویمعلول دارد، بلوک بتونی گذاشت
ند: تا اتفاق کرمانشاه و مرگ آسیه پناهی پیش نیامده، مسئوالن دست به کار ا 

 .شوند

 به خودکشیِ یک معترض مراجعه کننده  اقدام

 رت کار به وزا 
خرداد ماه، فردی که به دلیل مشکالت کاری قصد پرتاب  7صبح روز چهارشنبه 

حل مشکالت از  را داشت، با وعدههای وزارت کار ی از ساختمانکردن خود از یک
این کار منصرف شد. بر اساس این گزارش، این فرد به دلیل مشکالت پیش  

های وزارت از یکی از ساختماندر حوزه کاری خود، قصد داشت با باال رفتن  آمده
 .تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به خودکشی اعتراضی بکند

 

  ارون در حین کارباختن یک کارگرِ نفت و گاز مجان 
های نفت و گاز خرداد ماه، یک کارگر که در یکی از دکل 6بح روز سه شنبه ص

ه کار بوده است، در حین برشکاری در اثر انفجار کپسول گاز و مارون مشغول ب

 .سوزی در یک اتاق کوچک جان خود را از دست دادآتش
 

 
 

 

 دان کاری پاالیشگاه آبان مقاطعهتجمع اعتراضی کارگرا
کزی خرداد ماه، شماری از کارگران مقاطعه کاری پاالیشگاه آبادان با تجمع مقابل ساختمان مر ۱2روز دوشنبه 

نفر از کارگران واحد  ۱۰۰پاالیشگاه خواستار برخورداری از قرارداد دائمی کار شدند. کارگران گفتند: حدود 
دهند. این کارگران به ل مییکاری تشکد مقاطعهاه آبادان را کارگران قراردا پاالیشگ ۳تعمیرات و فنی فاز 

غلی مشخصی ندارند.  یکی از کارگران شوند به همین دلیل وضعیت شصورت مقطعی جذب و سپس بیکار می
یم و کاری با برخی نیروهای قرارداد مستقافزود: باوجود تشابه نزدیکی که میان حرفه کارگران قرارداد مقاطعه

شود به ازای کاری پرداخت میدهایی که به کارگران مقاطعهزوجود دارد، دستم  حتی دائمی در پاالیشگاه
افتی آنها قابل مقایسه با سایر کارگران پیمانکاری  قرارداد دائم یا ثابت نیست. کارکرد است و به هیچ وجه دری

فرمای شرکت روز کار کند بنابراین کار 2۰یا  ۱۰کار در هر مقطعی از کار ممکن است یک کارگر مقاطعه
اشتن سختی کند. همه ما با وجود دری بر اساس همان میزان کارکرد حقوق و بیمه کارگر را پرداخت میاپیمانک

آور برخوردار نیستیم و متاسفانه اکثر کارگران پیمانکاری با وجود کار از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان

  .درسنبازنشستگی نمیسال خدمت به سن  ۳۰ر حتی با داشتن سابقه طوالنی کا

 

 

 

 

 

 

 عکس کارگران دستگير شده با دستبند
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 !است ای مستقل کارگری، حق کارگران  هکلتش

  ضربه شالق بر پیکر کارگر بازنشسته ۷۴

 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

سید رسول طالب کارگری به نام ، خرداد ماه ۱2روز دوشنبه 
و از  بازنشسته شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مقدم

، پس از ۹8روز جهانی کارگر  تظاهرات شدگانبازداشت
ه با ایشان و همچنین تهدید وی  مکرر چند روز گذشتهای ستما

به اجراء گذاشتن وثیقه اش، خودش را به شعبه یک  نسبت
اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین معرفی کرد. به محض 

ضربه شالق بر پیگر  74ورود در اجرای احکام بازداشت و حکم 
اجرا زحمتکش توسط مسئول اجرا حکم باز نشسته این کارگر 

ی، برای تحمل مدت ردید و در شرایط بسیار نامناسب جسمگ
. اما چند روز بعد خبر حبس به قرنطینه زندان اوین منتقل شد

 آزادی نامبرده از زندان منتشر شد.

 

خطوط ابنیه فنی  کارگران اعتراض 

 به معوقات مزدیآهن اراک راه
طوط خرداد ماه، گروهی از کارگران نگهداری از خ ۱۰روز شنبه 

کاری های پیمانآهن اراک که تحت مسئولیت یکی از شرکتهرا 
خرداد ماه، به عدم پرداخت  8آهن مشغول کارند روز پنجشنبه راه

ماهه خود اعتراض نموده و دست به  تجمع   2مزدی معوقات 
زدند. کارگران معترض می گویند: پرداخت مطالبات مزدی 

و درخواست آنها فتاده فروردین و اردیبهشت ماه جاری به تاخیر ا 
تسریع در پرداخت حداقل بخشی از معوقات مزدی شان است. 
طبق اظهارت یکی از کارگران در عین حال پرداخت حق بیمه 
کارگران هم با مشکل روبروست که در نتیجه آن در برخی از 

های درمانی های سال امکان تمدید و تعویض دفترچهماه

 .کارگران وجود ندارد
 

ران کارخانه ریز  ز کارگنفر ا  ۴۰اخراج 

 موج توسط کارفرما 
خرداد ماه، کارگران بیکار شده کارخانه ریز موج  ۱۳روز سه شنبه 

های فشرده نوری فعالیت در تاکستان که در زمینه تولید لوح
دارند، گفتند: کارفرما مدعی است این واحد تولیدی به دلیل 

کارگر  2۰۰د مشکالت مالی، توان پرداخت به موقع حقوق حدو
ی اردیبهشت شاغل در کارخانه را ندارد، به همین دلیل از ابتدا 

نفر از کارگران را تمدید نکرده  4۰ماه سال جاری، قرارداد کار 
در  نظمیاست. با وجود بیکاری شماری از همکارانمان، بی

این   ۹6پرداخت حقوق در این واحد تولیدی ادامه دارد. از سال 
مود و موقع حقوق کارگران را شروع ن اخت بهواحد تاخیر در پرد

ماه رسیده است.  ۳رداخت حقوق  به حدود هم اکنون تاخیر در پ
کارگران پرداخت نشده است. بیمه تامین  ۹8نیمی از عیدی سال 

های سال پرداخت نشده و از اجتماعی کارگران در برخی از ماه

 .خدمات بیمه تکمیلی نیز رضایت نداریم

  یزانیه اهواز دربخش غ تجمع مردم

 اعتراض به نبود آب 

بخش غیزانیه محروم خرداد ماه، جمعی از مردم  ۳روز شنبه 
مسئولیتی بخشداری اهواز در اعتراض به نبود آب و آنچه که بی

 استاندار ه هایوعد نشدنعملی و اهوازو مدیران آبفا روستایی 
 اهواز قدیم جاده در سپس و غیزانیه بخشداری مقابل در خواندند، 

نیروی  تجمع،  این پی در. کردند تجمع( امیدیه) ماهشهر -
 وارد آوراشک گاز و هوایی تیراندازی با هانتظامی و یگان ویژ

 شورش ضد پالستیکی ایساچمه سالح از استفاده با  و شد عمل
نفر از تجمع کنندگان را به صورت سطحی مجروح و بازداشت  2

تابعه و بزرگترین  کی از سه بخشکرد. منطقه نفتخیز غیزانیه ی
  8۳ر بخش شرقی واقع شده و بخش شهرستان اهواز است که د

هزار نفر جمعیت دارد. شغل اکثر ساکنان  25روستا با بیش از 
کشاورزی و دامپروری است و سالهاست به دلیل کمبود آب دچار 

 .مشکل هستند

ها صد ما "گوید: می 24یکی از اهالی غیزانیه اهواز به رویداد
و  های ریزگرد، گرما، سیل، فاضالب داریم؛ بدبختیمشکل 

برقی. ما در حالی آب نداریم که چند روستای ما در فاصله  بی
نزدیک به کارون هستند. از همه طرف ما تحت فشار هستیم و 
در هر فصل سال چند مصیبت داریم. این روزها ویروس کرونا در 

ها یکی یکی پر ا و قبرستانهکند و بیمارستانخوزستان بیداد می

. "آب برای نوشیدن نداریم  شوند و در این شرایط ما حتیمی

افتد، فقط بلدند هر اتفاقی می" نامبرده در ادامه گفت:

گویند از زنند و میتیراندازی کنند و انگ براندازی می

مجرای قانونی اقدام کنید. ما چند سال است اعتراض 

آنقدر برای رفتیم و ما کنیم. جلوی استانداری می

امد حرف ما را اهمیت بودیم که حتی نیاستاندار کم

ایم، مقابل فرمانداری بداند. مقابل بخشداری رفته

دهد و ها قبل فقط قول میایم. بخشداری از سالرفته

دانند شود اما نمیگوید یک ماه دیگر درست میمی

 ماه ما در حال مردن و جانماه یککه با همین یک

. اصال استاد حقوق بشر و استاد کندن هستیم

میز از خود دولت بیاورند و بگویند آاعتراضات صلح

یک ماه در این منطقه زندگی کن، ببینم آیا از ما 

دست پای ما با همین شرایط، دبه به شوند. تر نمیعصبی

صندوق رای رفتیم که بگوییم فقط به ما رسیدگی کنید اما همان 
نها مردم وفادار به نظام هستند و و گفتند ای روز عکس گرفتند

زنید؟ اعتراض از این ر وفاداریم، پس چرا تیر میرفتند. خب اگ
شود که ما با دبه آب پای صندوق رای آمیزتر مگر میمسالمت

این  ". زدیم؟آمیز حرفمان را میبرویم؟ دیگر باید چگونه مسالمت

ایم. به  ردها کبگویید مهر کاری "گوید: فرد اهل غیزانیه اهواز می
اما سهم ما این است  ی که بگویید ما اعتراض کردیمهر طریق

کند که عید فطر گلوله بخوریم. کسی با دشمنش این کار را نمی
کنند. اصال فرض کنید کار ما که مسئوالن خوزستان با ما می

آمد. خب چرا غیر قانونی است و نباید کسی به خیابان می
قانونی مدیران چنین برخوردی کارهای غیر هیچوقت هیچکس با

شود و سه سال یند یک ماه دیگر درست میگوکند. وقتی مینمی
کشد، قانونی است؟ چرا با پیمانکاران و مدیران آب و طول می

چرا یکبار دادستان کنید؟ استاندار و بخشدار برخورد نمی

رود یقه استاندار و بخشدار و پیمانکار را بچسبد نمی

کنید؟ مگر مردم مثل حیوان برخورد میچرا با این که 

ی العموم نیست؟ فقط برای تیراندازی دادستان مدع

  ."به ما در صحنه هستند؟

 

تجمع کارگران خدمات شهرداری شاهین  

 شهر در مقابل ساختمان شهرداری 
به گزارش خبرگزاری هرانا روز پنجشنبه یکم خرداد ماه، جمعی 

هر، برای دومین روز اری شاهین شاز کارگران خدماتی شهرد
متوالی در اعتراض به تعویض پیمانکار و کم بودن میزان حقوق 

مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به   دریافتی خود در
نفر در حوزه  2۰۰تجمع اعتراضی زدند. کارگران گفتند: حدود 

کنند که هنوز سال فعالیت می 2۰تا  5خدمات با میانگین 
لیستی که برای تامین نیرو و تبدیل  اند و دردهساماندهی نش

ای دیده ل شده، نام هیچ کارگر با سابقه ها ارساوضعیت آن
خورد. شود و برعکس نام افرادی با سابقه کم به چشم مینمی

و سال جاریِ شهرداری، حق و  ۹8های پیمانکار سال شرکت
اند ردهگیرند و حقوق کمی پرداخت کحقوق کارگران را نادیده می

 .ا تعویض پیمانکار نیز سنوات نیروها ضایع خواهد شدو ب
 

ه شدهِ مسئوالن بایستی به مطالبات انباشت

 کارگران توجه کنند 
آهن خرداد ماه، تعدادی از کارگران ابنیه فنی راه 7روز چهارشنبه 

گفتند: حدود هفت هزار کارگر ابنیه فنی، حافظ امنیت ریلی 
توانند با ابنیه فنی می ارگران خطوطکشور هستند اما چگونه ک

داشتن مشکالت صنفی فراوان، امنیت ریلی کشور را تامین کنند. 
هاست منتظر پرداخت مطالبات معوقه خود هستیم. شرایط اهم

ها بیشتر ما اقتصادی سخت است و این تأخیر در پرداخت حقوق
دهد. ریشه اصلی را تحت فشار روحی و جسمی قرار می

ضور پیمانکاران مختلف در خطوط ابنیه کارگران، ح مشکالت ما
مجموعه  آهن است. سالها تجربه حضور پیمانکاران درفنی راه

آهن نشان داده که مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند راه
تولید و کار ندارند بلکه در عمل به تهدیدی درمقابل امنیت شغلی 

ن اجتماعی و ت بیمه تامیاند. رفع مشکالکارگران تبدیل شده
بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی همانند دادن 

ار، بخش دیگری از مطالبات کارگران ابنیه فنی لباس و کفش ک

 .است که هنوز به صورت کامل پرداخت نشده است
 

کولبر بر اثر تیراندازی   3زخمی شدن 

 نیروهای نظامی در مناطق مرزی چالدران 
اردیبهشت ماه، به نقل از  24چهارشنبه  روز ی هراناخبرگزار

کولبر نیوز اعالم داشت: نیروهای هنگ مرزی شهرستان چالدران 
در استان آذربایجان غربی در نزدیکی روستای وکیل به سوی 

  ۳وجب زخمی شدن شدید گروهی از کولبران آتش گشودند که م
 درمانی شهر کولبر شد. یکی از این کولبران جهت مداوا به مراکز

  .تبریز منتقل شده است
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 صاب و تجمع کارگران پتروشیمی رجالتعا 

نفر از کارگران پتروشیمی  4۰خرداد ماه، حدود  ۱۰روز شنبه 
بندی مشاغل و رجال در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه

مشکالتی که بر سر راه اجرای قانون بدی آب و هوا و 
حیط کار وجود جغرافیایی مسازی دستمزدها با شرایط متناسب

دارد، دست از کار کشیدند. بر اساس این گزارش، پتروشیمی 
های پیش قیم دارد که از سالکارگر قرارداد مست 4۰۰رجال 

هم در  ۹8سازی دستمزدهای خود هستند. سال پیگیر متناسب
های این مورد اعتراضاتی برگزار شد اما تا این لحظه پیگیری

شهر و دیگر مسئوالن سازمان مانداری ماهکارگران از طریق فر

 .منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به جایی نرسیده است

 

لب یاسوج در  تجمع پرستاران داوط

 اعتراض به بیکاری 
روزهِ یاسوج که  87خرداد ماه، پرستاران قرارداد  ۱۳روز سه شنبه 

از ابتدای شیوع کرونا اشتغال داشتند، در پی عدم جذب توسط 
یاسوج در پایان قرارداد مقابل استانداری  علوم پزشکی دانشگاه

ضی یاسوج تجمع اعتراضی بر پا کردند. در این تجمع اعترا 

سزای فداکاری بیکاری "پرستاران پالکاردهایی با مضمون 

را به   "کرونا را شکست دادیم اما از کار بیکار شدیم "و  "نیست
ان در دست داشتند. بر اساس این گزارش، بیکاری پرستار

ی است که معاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان شرایط
ری در ایام کشور اخیرًا درباره خوزستان به کمبود نیروی پرستا

ای بودند روزه 87کرونایی اشاره کرده بود. این پرستاران قرارداد 

 .که نسبت به عدم استخدام و بیکاری معترض بودند

 

تجمع در اعتراض به انتقال آب پروژه  

 آبادبهشت
و  خرداد ماه، گروهی از مردم چهارمحال 6ز سه شنبه ور

بختیاری و جمعی از مردم چرمهین استان اصفهان در اعتراض به 

  "آباد هستیممخالف پروژه بهشت"آباد، با شعار انتقال آب بهشت
ردند. بهشت آباد عنوان پروژه انتقال آب از در فرخشهر تجمع ک

یران است. بر اساس الت مرکزی ا چهارمحال و بختیاری به ف
این گزارش، تجمع مردم فرخشهر از چهارمحال بختیاری در 

با انتقال آب به کویر به کام صنعت مقابل تونل جهنمی  مخالفت
بهشت آباد بر پا گردید و حضور گسترده زنان با شعار های  

می میریم می  "و   "تونل باید خراب شه  تونل باید خراب شه"

جلوه مبارزاتی مردم به ستوه در آمده،  "مت نمی پذیری میریم،  ذل
ین به انتقال آب  در این تجمع را به نمایش گذاشت. معترض

افزودند: حقوق عامه مردم این استان نباید با احداث تونل 
کشور باید به صورت  آباد زیر پا گذاشته شود. امکاناتبهشت

ب انات شامل آها توزیع گردد که این امکعادالنه در بین استان

 .شودنیز می
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن 

 نباتی نرگس شیراز 
خرداد ماه، شماری از کارگران کارخانه روغن  6روز سه شنبه 

نباتی نرگس مقابل  در این واحد تولیدی تجمع کردند. این  
کارگران اظهار داشتند: ما برای پیگیری مطالبات بر زمین مانده  

ایم تا ی دیوارهای کارخانه نصب کردههایی روشتهنوخود پارچه
آیند از می در صورت غیبت کارگران، مسئوالنی که به کارخانه

مطالبات آنها با خبر شوند. بخش دیگری از مشکالت کارخانه 
مربوط به بدهی میلیاردی کارفرما به نهادهای دولتی و خصوصی 

وضعیت  است که در این باره کارفرما مکلف به مشخص کردن
است. پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران  ها شدهخت بدهیپردا 

قات مزدی، پرداخت سنوات و مشمول بازنشستگی، پرداخت معو
سامان دادن به وضعیت کارخانه، بخش دیگری از مشکالت این 
واحد تولیدی و کارگران آن است که مقرر شده بود تا پایان سال 

کارگر  6۰۰حدود  نرگس شیراز مرتفع شود. زمانی در کارخانه ۹8
مشغول کار بودند، به مرور از تعداد آنها کاسته شد  بطوری که 

 .نفر در این واحد تولیدی مشغول به کارند ۱7۳نون فقط اکهم
خرداد ماه، نایب رئیس  ۱۱به دنبال این اعتراضات روز یکشنبه 

هیات مدیره شرکت روغن نباتی نرگس شیراز اعالم کرد که: در 
یک ماه از مطالبات مزدی مربوط به فروردین  روز گذشته چند

جاری باقی معوقات  ماهِ کارگران پرداخت شد و تا پایان هفته
 شود. ای کارگران به تامین اجتماعی واریز میبیمه

 

تجمع پرستاران در اعتراض به عدم اجرای  

 دستانی اصفهانقوانین در مقابل دا
ن و کادر درمانی ا راز پرستا روز پنجشنبه یکم خرداد ماه، جمعی

م اجرای قوانین بر زمین مانده  اصفهان در اعتراض به عد
پرستاری از سوی دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت برای 
پیگیری مطالبات خود تجمعی را مقابل دادستانی این شهر بر پا 

انی در اعتراض به تبعیض در نظام داشتند. پرستاران اصفه
ان و عدم اجرای قانون مرهداشت و دپرداختی وزارت ب

سال از تصویب آن  ۱۳از  گذاری خدمات پرستاری که بیشتعرفه
العموم شدند. بر گذرد، خواستار ورود دادستانی به عنوان مدعیمی

گذاری، اساس این گزارش، پرستاران خواهان اجرای قانون تعرفه
برطرف العاده ویژه، آور، فوققانون مشاغل سخت و زیان اجرای

کمبود نیروی انسانی و برطرف کردن تبعیض در کارانه  نکرد

 .هستند
 

ساله با   ۲۵خودکشی و جان باختن کارگر 

  پرتاب خود از طبقه چهارم پاساژ مهستان
خود را از  ساله 25خرداد ماه، یک کارگر  ۱۰عصر روز شنبه 

طبقه چهارم پاساژ مهستان به پایین پرت کرد و در دم جان خود 

 .دا از دست د را 

 

های  جوی نان در بین زباله وجست

 کرونایی 
اردیبهشت ماه، برغم شیوع  2۳بر اساس گزارش روز سه شنبه 

کرونا اما زباله گردان که بخش قابل توجهی از آنها را کودکان 
گذرد، در بین دهند بی توجه به آنچه در شهر میتشکیل می

 گردندمی "نان"ها به دنبال زباله

نسبت  کل خانه صنعت ر یدب هشدار هراس و

 به اعتراضات و انقالب پیش رو 

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خرداد ماه،   ۱۰روز شنبه 

من در این "در برنامه رو در رو در صدا و سیمای رژیم گفت: 
کشور چیزهایی می بینم که در هیج جا ندیده ام که اینها منجر 

ود احمدی نژاد محاز زمان مبه انقالب در آینده میشود. دیگر 
دزدی ها کامال علنی شده و همینطور امتداد پیدا کرده و هر 

در هم که می دزدند تمام نمی شود و در عوض کارگر را چق
شالق می زنند. کارخانه دار و سرمایه دار در این کشور یک ریال 
مالیات نمی دهند اما پرستار و کارگر فقیر هستند. در هیچ کجای 

دم به دست عده ایی اینگونه لجام گسیخته رماول ثروت دنیا چپ
ور اتفاق افتاده که در هیچ انجام نمی شود و چیزهایی در این کش

جای دنیا نمونه آن نیست، باید ترسید از خشم مردم گرسنه و  
معترض به فساد و فحشا و فقر که در نهایت مردم را به قیام و 

النه ثروت در داتقسیم ناع انقالب می کشاند. فقر در جامعه نتیجه 
کشور هست و می بینم روزی که فقرا کاخ هایی را که با پول 

 .ساخته شده را آتش می زنند مردم
 

تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهری  

 بندر امام خمینی 
روز پنجشنبه یکم خرداد ماه، جمعی از کارگران خدمات شهری 

هرستان ی در مقابل ساختمان فرمانداری شبندر امام خمین
رسیدگی به هر دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار شهما

مطالبات خود شدند. معترضان دلیل این تجمع اعتراضی را عدم 
ماهه خود عنوان کرده اند. بر اساس  5پرداخت مطالبات مزدی 

اردیبهشت ماه، نیز برخی از  ۳۱این گزارش، عصر روز چهارشنبه 
در اعتراض به  ، ی شهرداریارگران تامین نیروی انسانی شرکتک

 .خود، تجمع کرده بودندعدم پرداخت حقوق و مزایا 
 

شورش کارگران مهاجر چینی در  

 تاجیکستان در اعتراض به  

 عدم دریافت حقوق
ماه مه، پایگاه خبری  2۳خرداد ماه برابر با  ۳به گزارش روز شنبه 

آسیا پالس تاجیکستان اعالم کرد: کارگران شرکت معدن 
د، در پردازاستخراج روی، سرب و مس می هچین که ب -تاجیک 

کیلومتری خجند دست به شورش زدند و  ۹۰شهر زرنیسور در 
پلیس برای متفرق کردن آنها مجبور به شلیک تیر هوایی شد. 

کارگر چینی قصد داشتند با  6۰اعتراضات زمانی باال گرفت که 
 ده بود بههواپیمایی که لوازم پزشکی از چین برای کارگران آور

چینی و تاجیک مجوز این سفر کشور خود بازگردند، اما مسئوالن 
هاست که حقوق دریافت را صادر نکردند. این کارگران ماه

اند و اجبار به ماندن در تاجیکستان باعث شد با سنگ و نکرده

 .چین حمله کنند-چوب به دفتر مرکزی شرکت تاجیک
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 ! ه آزادی ست نها راه رسیدن ب ه تمبارزه مسلحانه ک  نده باد ز

کارگرِ زن در واحد   13۰بالتکلیفی 

 طبِ تاکستان  رویدکننده هتول
اردیبهشت ماه، کارگران واحد تولیدکننده لوازم  ۱7روز چهارشنبه 

پزشکی هور طب در تاکستان که همگی زن هستند، اعالم 
، به دلیل ۹8اسفند ماه  2۰داشتند: فعالیت کارخانه هور طب، از 

شیوع ویروس کرونا به حالت تعطیلی موقت درآمده است و حدود 
ار و  هیچ درآمدی بیککارخانه بدون  نیا  شاغل درکارگر  ۱۳۰

 ۹۹مان را قبل از آغاز سال اند. همه مطالباتبالتکلیف شده
وجود ایم. با اینهمزمان با پایان قرار دادمان دریافت کرده

مسئوالن کارخانه وعده دادند تعطیلی این کارخانه موقتی است و 
ماه  از خرداد شانامکان بازگشت مجدد کارگران به کار سابق

نی ما شده، تامین نشدن معیشت وجود دارد. آنچه باعث نگرا 
کارگران به دلیل نداشتن درآمد مالی است. کارگران شرکت هور 

اند. با طب، بعد از خروج از کارخانه تا امروز هیچ درآمدی نداشته
این وجود خبری هم از پرداخت مقرری بیمه بیکاری که دولت 

نگران مخدوش شدن سوابق   ارگران کهوعده کرده، نیست. ک
شان با دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند، گفتند: گیبازنشست

سال 2۰تا  ۱۰اکثر کارگران شاغل در این واحد تولیدی بین 
سابقه کار دارند، اگر هر یک از کارگران بخواهند به مرور با 

اور بازنشسته شود دریافت استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان
ن سوابق  بیکاری دو ماهه باعث مخدوش شد  همقرری بیم

  .بازنشستگی خواهد شد
 

تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت  

 تپه در اعتراض به معوقات مزدی خود
اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران مجتمع  ۳۱روز چهارشنبه 

درصدی  7۰کشت و صنعت هفت تپه در اعتراض به کاهش 
قات مزدی خود دست به وعشغلی و م ظرفیت تولید، عدم امنیت

ران معترض می گویند: معوقات مزدی تجمع  زدند. کارگ
کارگران در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری به تاخیر افتاده 
است و ما کمترین برداشت نیشکر را در سال زراعی جاری به 

هزار  ۱۰۰سمی کارخانه ایم. تولید ا نسبت سالهای گذشته داشته
هزار  2۰جموع در سال زراعی جاری در م ل است اماتن در سا

تن شکر زرد در هفت تپه تولید شد که کمترین برداشت را طی 
به بعد( امسال  86سال گذشته )تقریبا بعد از سال   ۱4تا  ۱۳

ایم. کارگران هفت تپه با بیان اینکه این واحد صنعتی از داشته
گذار شده ف نظر کارگران به بخش خصوصی وا بر خال ۹4سال 

و غیررسمی در ارتباط  ت، گفتند: اخیرا اخباری از منابع رسمیسا 
با برخی تخلفات سهامدار اصلی مجتمع هفت تپه در مراجع 

 .ای شده که بر نگرانی کارگران افزوده استقضایی رسانه
 

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت ملی  

حفاری ایران در اعتراض به اخراج  

 جمعیدسته
روهی از کارگران شرکت ملی ماه، گ تاردیبهش ۱5روز دوشنبه 

جمعی مقابل ساختمان حفاری ایران در اعتراض به اخراج دسته
نفر از  ۱۰۰این شرکت در اهواز تجمع کردند. گزارش می افزاید: 

کارگر دیگر  5۰۰اند و قرار است کارگران این شرکت اخراج شده
 رارگران دکهم به زودی اخراج شوند. این سومین بار است که 

جمعی اعتصاب و اخیر در اعتراض به اخراج های دسته روزهای

 .کنندتجمع می

کارگزاران مخابرات روستایی استان  

 عتراض دست زدندبه اخوزستان 

خرداد ماه، جمعی از کارگزاران مخابرات  ۱۰صبح روز شنبه 
ه کار استان، روستایی استان خوزستان با تجمع در مقابل ادار

عترضین یت شغلی و معیشتی خود شدند. معضتوجه به وخواستار 
ـ اجرای طرح ۱های خود را اینگونه مطرح کردند: خواسته

بندی طبق بخشنامه تایید شده دیوان عدالت اداری و آرا طبقه
سازی ـ همسان2گرفته شده از مراجع حل اختالفات اداره کار 

 گاه برابریگر پرسنل طبق عرف کارحقوق و دادن رفاهیات برابر د
قانون کارگزاران و پرسنل دایم با  قانون کار؛ باتوجه به اینکه در

یک کد کارگاهی بیمه واریز میشود و یکسان هستیم پس باید 
ـ ۳طبق عرف کارگاه از تمام مزایای قانونی برخوردار باشیم 

دایم  صدور احکام کارگزینی با توجه به اینکه کارگزاران، قرارداد
مانی برابر دیگر پرسنل در چارت ساز اگرفتن آنهاند و قرار شده

روز شدن تمامی معوقات بیمه همکاران با توجه به اینکه ـ به4
تمامی مبالغ بیمه بنابراین  مخابرات خصوصی شده  88بعد از 

سهم کارگر و کارفرما برعهده مخابرات است که متاسفانه خیلی 
واریز  توی مخابرا ای دارند که باید از ساز همکاران معوقات بیمه

ـ با توجه به 5آنها مشکلی پیش نیاید شود تا برای بازنشستگی 
اینکه همکاران اکثرا در شرف بازنشستگی هستند باید ما به  
التفاوت مزد گروه محاسبه و هزینه بیمه را مشخص کنند و طبق 

ن گروه و مزد تعیین شده در حل اختالف ها توسط بیمه تامی
ـ همچنین 6به و اعمال شودسان بیمه محاجتمایی توسط ماموری

 .درصد سختی کار نیز باید تعیین تکلیف شود 4بیمه 
 

درصدی قیمت حبوبات در  1۴۰افزایش 

 بازار بوشهر 
خرداد ماهِ ایسنا،  قیمت انواع حبوبات  4به گزارش روز یکشنبه 

درصد گران  ۱4۰درصد تا  ۳۳در بازار بوشهر در پنج ماه اخیر از 

حبوبات، قیمت برنج نیز در یش قیمت ا زکنار اف رد  .شده است
درصد افزایش نرخ را تجربه کرده، به  76بیش از مدت مشابه 

هر  ۱۳۹8نحوی که انواع برنج هندی که در بهمن ماه سال 
هزار ۱5تومان قیمت داشته امروز در بازار قیمت  85۰۰کیلوگرم 

  .تومان را نیز پشت سر گذاشته است
 

های اطراف  اکنان روستتجمع شماری از سا

 گونیری معدن طالیِ سا
خرداد ماهِ خبرگزاری هرانا به نقل از  4ه به گزارش روز یکشنب

خبرگزاری دانشجو، طی روزهای گذشته شماری از ساکنان 
گونی واقع در استان های اطراف معدن طالیِ ساریروستا

کردستان دست به تجمع زدند. تجمع کنندگان که به نشت 
اعتراض داشتند، گفتند: از دیگر دالیل تجمع  نداز این معسیانور 

ها تعدادی از کارگران این معدن و استخدام غیر بومیما، اخراج 

گونی است. بر اساس این گزارش، استخراج طال از معدن ساری
های اطراف این معدن آغاز شده و اهالی روستا ۹4از سال 

معدن و   نیواگذاری ا سازی در مورد نحوه همواره خواستار شفاف
ربوطه نشت سیانور از آن هستند، اما تاکنون مسئوالن م

 .اندپاسخگوی آنان نبوده
 

ساز بازنشستگان صندوق آیندهاعتراضات 

 در محوطه وزارت کار 
خرداد ماه، جمعی از بازنشستگان صندوق  ۱۰صبح روز شنبه 

ه ر محوطساز به نمایندگانی از بازنشستگان هر استان، دآینده
ه اجتماعی واقع در خیابان آزادی تهران ون، کار و رفااعت توزار

فروردین ماه  6تجمع کردند. معترضان می گویند:  روز چهارشنبه 
سال جاری، اساسنامه صندوق مورد بازنگری قرار گرفت و توسط 
رئیس جمهوری به وزیر رفاه ابالغ شد. اهمیت اجرای اساسنامه 

اجتماعی رفاه و تامین  عجامنظام  ساختاراین است که با قانون 
گرایی را مورد تاکید قرار جانبه تنظیم شده است و اجرای سه 

گرایی نمایندگان بازنشستگان هم جانبهداده است. با اجرای سه
ها سهم توانند در ارکان مدیریتی صندوق برابر دیگر گروهمی

و با   ۹۹ از سالداشته باشند. تاکنون این امر محقق نشده بود اما 
اساسنامه جدید و حمایت رئیس جمهوری، انتظار ایجاد ویب صت

 .تحوالتی را در ارکان مدیریتی صندوق داریم
 

معوقات مزدی کارگران تعمیر و نگهداری  

 خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه
خرداد ماهِ کانال کارگران و کارکنان  4به گزارش روز یکشنبه 

ان تعمیر و نگهداری رگآهن، کار نگهداری خط و ابنیه فنی راه
زیر نظر خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه که به صورت پیمانی 

سال   2ماه دستمزد و  4شرکت جهاد نصر مشغول به کار هستند، 
ای عیدی پرداخت نشده دارند. این کارگران همچنین طی نامه

سرگشاده که در شبکه اجتماعی منتشر شده است، خواستار 

 .د شدندوخمطالبات  رسیدگی به
 

اکریل  کارگران شاغل در مجموعه پلی

 دریافت معوقات مزدی  در انتظاراصفهان 

خرداد ماه، کارگران شاغل در  7بر اساس گزارش روز چهارشنبه 

کت اصفهان که هر دو زیرمجموعه شر DMT اکریل وپلی
معوقات  ۹6و  ۹5اکریل اصفهان هستند، گفتند: از سال پلی

را کامل  ۹8م در عین حال عیدی سال یرت نشده دا مزدی پرداخ
ایم و بخشی از آن را هنوز طلبکاریم اما نمایندگان  نگرفته

گویند: براساس عرف کارگاه، دستمزدها با حدود کارگران می
اضر در سال جدید،  شود. در حال حچهل روز تاخیر پرداخت می

ستمزد دو دستمزد به حساب کارگران واریز شده که مربوط به د
ای پایانی سال قبل است و در روزهای آتی، یک دستمزد هماه

  .دیگر نیز پرداخت خواهد شد
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 ! کارگر زندانی آزاد باید گردد

کارگران شهرداری لیکَک در استان 

 ماه  6 کهگیلویه و بویراحمد

 ! دستمزد نگرفته اند

گران مجموعه شهرداری لیکَک خرداد ماه، کار ۱۳روز سه شنبه 
د گفتند: محه و بویرا واقع در شهرستان بهمئی استان کهگیلوی

ماه دستمزد و چندین ماه بیمه پرداخت نشده دارند.  6کم دست
کارگران گفتند: مشکالت معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، 

های آنها به وجود آورده است. بر مشکالت بسیاری برای خانواده
زارش، عضو شورای اسالمی شهر لیکک با تایید اساس این گ

تا پایان تیر ماه، بدهکاران  گفته است:معوقات مزدی کارگران 
را به های خود مالی شهرداری لیکک فرصت دارند بدهی

صورت قانونی حساب آنها  شهرداری بپردازند در غیر اینصورت به

 .را مسدود خواهیم کرد
 

نفر از کارگران سایت سوختی  1۵اخراج 

 کناربندر فریدون 
رکل یداز مهر، مخرداد ماه، به نقل  4به گزارش روز یکشنبه 

دران، در جلسه بررسی رفع مشکالت بندر بنادر و دریانوردی مازن
کنار قابلیت انبار کنار گفت: سایت سوختی بندر فریدونفریدون 

های نفتی را دارد اما متأسفانه در حال تعطیل است کلیه فراورده
کارگران این شرکت بودیم. در چند تن از  ۱5و ما شاهد اخراج 

با عنوان ممنوعیت ترانزیت مواد نفتی از  ایمصوبه سال گذشته
ورهای همسایه ابالغ شد که این موضوع سبب بروز کشور به کش

مشکالت فراوانی گشت. تمدید این مصوبه تا پایان سال جاری  
بر مشکالت مجهزترین سایت سوختی شمال کشور خواهد 

 .افزود
 

درصد کارگران   ۷۰یا  6۰بیش از  بیکاریِ

 سال جدید رکردستان دساختمانی 

های صنفی کارگران خرداد ماه، رئیس کانون انجمن ۳روز شنبه 
ساختمانی استان کردستان اعالم کرد که: کارگران ساختمانی در 

های مرزی مانند کردستان، قبل از آمدن کرونا ویروس هم  استان
ن بیکاری وحشتناک، دامان این عموماً بیکار بودند. اما اال

های صنفی کارگران ساختمانی ما انجمن .گرفته استکارگران را 
واهیم از اعتبار در نظر گرفته شده برای بیمه خاز دولت می

بیکاری کرونا، الاقل هزار یا هزار و پانصد میلیارد تومان به 
بیکاری کارگران در مشاغلی اختصاص بدهد که صندوق بیمه 

 :دگویمه میندارند مانند کارگران ساختمانی. وی درادا  بیکاری
هزار خانوار هستند که از طریق  5تا  4فقط در منطقه اورامانات، 

گذرانند که اکنون با بسته شدن مرزها، این کولبری روزگار می
ها هیچ منبع درآمدی ندارند. بسیاری از این کولبران، خانواده

اند که به دلیل نی بودهزمانی کارگران متخصص یا ساختما
اند. از یدی به کولبری پناه آوردهلوواحدهای تبیکاری یا تعطیلی 
درصدی کارگران و  6۰غم بیکاری باالی سوی دیگر، علیر

استادکاران ساختمانی، کردستان عراق به خاطر کرونا، اجازه ورود 
 .دهدبه کارگران و استادکاران ساختمانی را نمی

 

اورژانس دزفول از   نفر از نیروهای  3۵

 کار بیکار شدند 
ماه، نیروهای اورژانس گفتند: یکشنبه شب  دا دخر 6شنبه روز سه 

نیروی اورژانس دزفول که با جدیت پیگیر  ۳5خرداد ماه،  4
جمعی اند، به طور دستهماه معوقات مزدی خود بوده ۳دریافت 

اند اما مدیر مرکز اورژانس دزفول گفته است که این اخراج شده
دند و اضر نشنیروها به دلیل پرداخت نشدن حقوق در محل کار ح

کسی آنها را اخراج نکرده است. همکاران این نیروها می گویند: 
رانی و در زمانی که خواسته ما این است که در این شرایط بح

بحران کرونا در خوزستان بسیار جدی است و کار نیروهای 
اورژانس به شدت سنگین است، همکارانمان بیکار نشوند و به 

 .سر کار بازگردند
 

نسبت ارگران پیمانکاری حفاری اعتراض ک

 شرایط نامناسب شغلیبه 
خرداد ماه، جمعی از کارگران  ۱۱به گزارش روز یکشنبه 

اری حفاری به شرایط نامناسب شغلی خود اعتراض کردند. پیمانک
روز تاخیر  2۰تا  ۱۰این کارگران گفتند: معموالً حقوق ما با 

و دریافتی ما  شود. این در حالیست که مزایای مزدیپرداخت می
هاست. این کارگران با بیان اینکه به مراتب کمتر از رسمی

ود را به موقع های حفاری معموالً حقوق خهای شرکترسمی
کنند ادامه دادند: کار سخت و دشوار حفاری در این دریافت می

گرمای سخت و اوضاع کرونا بر دوش کارگرانی افتاده است که 
ه دریافت دستمزد به موقع است، حتی از کمترین حقوق شغلی ک

 .محرومند
 

یک کارگر در حین کار در اثر  باختن جان 

 رانش خاک در شهر باسمِنْج
ساله در  65اردیبهشت ماه، یک کارگر  ۳۱روز چهارشنبه صبح 

اثر رانش خاک در یک محل گودبرداری شده بعد از پل ستارخان 
استان یکی از شهرهای مرکزی  (یا واسمیش)شهر باسمِنْج 

 .آذربایجان شرقی، جان خود را از دست داد
 

 تجمع رانندگان رافور فرودگاه امام
بجمعی از رانندگان رافور فرودگاه  اردیبهشت ماه،  2۱روز یکشنبه 

امام در مقابل وزارت راه در تهران برگزار گردید. تجمع این 
رانندگان در اعتراض به نداشتن طرح ترافیک و بیمه بیکاری و 

 .کافی برای کار صورت گرفته استسوخت 
 

 تجمع کادر درمان بندر ماهشهر
ان بندر ماردیبهشت ماه، تعدادی از کادر در 22دوشنبه روز 

ماهشهر در مقابل ساختمان بیمارستان صنایع پتروشیمی این 
شهر اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. این افراد علت 

مطالبات مزدیشان عنوان تجمع خود را اعتراض به عدم دریافت 

 .کردند
 

نفر از کارگران فنی مجتمع   ۷۰بیکاری 

 هفت تپه به دلیل فصلی بودن کار 
 خرداد ماه، کارگران فنی بخش صنعت مجتمع ۱۰روز شنبه 

 7۰نیشکر هفت تپه گفتند: از ابتدای هفته گذشته نزدیک به 
کارگر فنی شاغل در واحد تعمیرات کارخانه نیشکر هفت تپه 

ه ورود به این مجتمع را پیدا نکرده و به دلیل فصلی بودن اجاز
جوشکار  کار خود بیکار شدند. این کارگران به عنوان  کارگر فنی، 

ه کار دارند. کارگران در اعتراض  سال سابق۳تا   2و تعمیرکار بین 
به این بیکاری، می گویند که واحد تعمیرات کارخانه نیشکر هفت 

آالت و ی برای انجام تعمیر ماشینتپه هنوز به کارگران فن
تجهیزات کارخانه همزمان با اتمام فصل بهربرداری نیازمند 

قد است ماهیت کار این کارگران فصلی است. اما کارفرما معت
برداری نیشکر مانند و آنها باید با پایان یافتن فصل بهرهاست 

دیگر کارگران فصلی محل کار خود را تا فصل کاری بعد ترک 
 .کنند

 

کارگران ساختمانی به افزایش هزار  

های  درصدی هزینه صدور و تمدید کارت 

 اعتراض کردند  مهارت
د ماه، کارگران ساختمانی استان کردستان خردا  6روز سه شنبه 

ای کشور در اقدامی عجیب و : سازمان فنی و حرفهگفتند
های مهارت کارگران غیرمنتظره هزینه صدور و تمدید کارت

درصد افزایش داد. این درحالیست  ۱۰۰۰ا به میزان ساختمانی ر
 5های مهارت که تا قبل از این هزینه تمدید یا صدور گواهینامه

 5۰صدی به  در ۱۰۰۰زار تومان بود که هم اکنون با افزایش ه
هزار تومان رسیده است. باتوجه به رکود موجود در بخش ساخت 

این اقدام قابل   و ساز و عدم بضاعت مالی کارگران ساختمانی، 
های مهارت تجدیدنظر قبول نیست و باید در قیمت صدور کارت

 .شود
 

ه کل  تجمع اعتراضی معلمان مقابل ادار

 تعاون وزارت کار 
اردیبهشت ماه، جمعی از معلمانِ اکثرأ  24صبح روز چهارشنبه 

ابل بازنشسته که اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان هستند، مق
کار تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از اداره کل تعاون وزارت 
دار سال پیش به امید خانه ۱۹گوید: ما حاضران معترض می

شدیم، اکنون اکثریت اعضا دیگر بازنشسته شدن عضو تعاونی 
اند ولی هنوز از خانه خبری نیست. اداره کل تعاون و وزارت شده

خ ورود کرده و به معلمان پاسکار باید با قاطعیت به موضوع 
ها در این مدت طوالنی تحویل نشده است. بدهند که چرا خانه

بدهند که این معلمان از مسئوالن درخواست دارند به آنها جواب 
باالخره چه زمانی به حق خود یعنی یک واحد آپارتمان کامل و  

    می رسند. آماده
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 ! رگران زنمقابل کار برابر، حق مسلم کا   ررابر دب  دستمزد

 درصد جمعیت کشورحاشیه نشین و ۴۵     

 بد مسکن می باشند 
عضو انجمن آمایش سرزمین  خرداد ماه، یک 4روز یکشنبه 

درصد از  4۰حدود  ۱۳۹6ایران، به خبرگزاری برنا گفت: در سال 
نشین و بد مسکن بودند اما امروز ایران حاشیهجمعیت شهری 

همزمان با تورم و گرانی در  ۱۳۹۹سال یعنی در سال  ۳پس از 
 نشینی دربخش مسکن، افزایش اجاره بها و... میزان حاشیه

درصد را نسبت به   45درصد رسیده است. اگر این  45کشور به 
 ۳8میلیون نفری ایران حساب کنیم، امروز بیش از  85جمعیت 

دهد نشین و بد مسکن هستند که نشان می میلیون نفر حاشیه
های غلط و نی در کشور به دلیل سیاستمیزان حاشیه نشی

می افزاید:  مشکالت اقتصادی افزایش معناداری داشته است. وی
نشینی در داخل شهرهای تهران، مشهد و قم افزایش پیدا حاشیه

مناطق گردشگری، کرده و کار به جایی رسیده که بسیاری از 
و... ها، تکایا ها، مقبرههای تاریخی، مذهبی مثل امامزادهمکان

اند. بر اساس گزارش نشین را در خود جای دادهجمعیت حاشیه
لس دهم شورای اسالمی نیز از دیگری یک نماینده مج

های قدیم آجرپزی با یک گچ نشینی خبر داد و گفت: کورهکوره

 .دگی این افراد شده استو سیمان تبدیل به محل زن
 

احتکار   نسبت بهکشاورزان کرمان  عتراضا

 زی سموم کشاور
خرداد ماه، به دنبال خارج شدن  4بر اساس گزارش روز یکشنبه  

تومانی و قرار گرفتن در  42۰۰ست ارز سموم کشاورزی از فهر
دسته ارز نیمایی، واردکنندگانی که این سموم را قبال و با ارز 

رده بودند اقدام به احتکار کرده و کشاورزان برای دولتی وارد ک
 ۱2۰اند. قیمت برخی سموم خوردهتهیه این سموم به مشکل بر

سموم را درصد افزایش یافته و کشاورزان حتی اگر بتوانند این 
رود. بنابر این در شان به شدت باال میتهیه کنند، هزینه تولید

کارگران و برخورد با اعتراض به این مشکل، خواستار پیگیری احت
نستان متخلفان هستند. گزارش در ادامه از قاچاق گندم به افغا

خبر داده و می افزاید، افغانستان امکان واردات گندم از پاکستان 
ه همین دلیل گندم خود را از ایران و تاجیکستان تهیه را ندارد و ب

کند. از آنجا که قیمت گندم در افغانستان به نسبت ایران می
بیشتر است، شاهد حجم باالی قاچاق این محصول استراتژیک 

 .شودکه در آینده مشکل ساز میبه افغانستان هستیم 
 

نسبت به  المللی پول صندوق بینپیش بینی 

درصدی نرخ بیکاری برای   ۲.۷افزایش 

 در ایران  ۹۹سال 
های اقتصادی اتاق خرداد ماه، معاونت بررسی 6روز سه شنبه 
بینی صندوق ن در گزارشی به آخرین پیشبازرگانی تهرا 

المللی پول از اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: رشد بین
درصد بود که این  22.۳برابر با  ۱۳۹7نقدینگی ایران در سال 

درصد رسید. با این حال در سال  ۳5.8به  ۹8م برای سال قر
درصد خواهد رسید که کاهشی  ۱۹.5رشد نقدینگی به  ۱۳۹۹
درصدی را به ثبت خواهد رساند. این گزارش خاطرنشان  ۱6.۳

 ۳4.2درصد به  4۱.۱کرده است که نرخ تورم در ایران نیز از 
لی پول لالمدرصد کاهش خواهد یافت. با این حال صندوق بین

هزار میلیارد  2.557بینی کرده است که نقدینگی در ایران از پیش
ش خواهد یافت. این هزار میلیارد تومان افزای ۳.۰55تومان به 

بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران صندوق همچنین پیش
درصد افزایش  2.7نسبت به سال قبل از آن  ۹۹نیز در سال 

خواهد رسید. این گزارش  درصد ۱6.۳خواهد یافت و به 
میلیارد  ۰.۳افزاید، تراز حساب جاری در ایران نیز از منفی می

خواهد  ۹۹میلیارد دالر در سال  ۱8.2به منفی  ۹8دالر در سال 

 .رسید
 

  تجمع و اعتصاب کارگران معدن امین یار

 فاریاب در اعتراض به معوقات مزدی 
ن فاریاب گفت: اردیبهشت ماه، فرماندار شهرستا 2۱روز یکشنبه 
درصدی صادرات برای سنگ خام کرومیت سبب  25ایجاد تعرفه 

ین موضوع پرداخت شده است تولید زیاد باشد و صادرات کم که ا
ها با مشکل مواجه کرده است. بیشترین حقوق را برای کارفرما

نفر  2۰۰مجموعه کارگری در شهرستان فاریاب با وجود بیش از 
کرده ماه است هیچ حقوقی دریافت ن 4در معدن امین یار، مدت 

 ۱7و چهارشنبه  ۱6اند. کارگران این معادن طی دو روز سه شنبه 

  .ر اعتراض به این امر دست از کار کشیدنداردیبهشت ماه، د
 

 کرمان تجمع کارگران معدن کرومیت 

ماه، جمعی از کارگران معدن کرومیت اردیبهشت 28روز یکشنبه 
مانداری این شهرستان دست به تجمع فرفاریاب کرمان مقابل 
ای که به امضای برخی از این کارگران زدند. در استشهاد نامه
ه کارگران شرکت معدن کاری امین یار، رسیده، آمده است ک
و همچنین  ۹8های فروردین، بهمن و اسفند حقوق خود را در ماه

 ۳به همراه مابه تفاوت پرداختی ناقص حقوق در  ۹۹فروردین 
اند. یکی از را دریافت نکرده ۹8و عیدی سال  ۹8از سال ه ما

کارگران حاضر در تجمع در این راستا اعالم گفت: هر کارگر 
 ۱۱ساده با حقوق یک میلیون و نهصد هزارتومانی نزدیک به 

میلیون تومان از این شرکت طلب دارد. وی افزود: چون کارفرما 
دیگر مزایای بیمه  و حق بیمه را پرداخت نکرده، خدمات درمانی 

هایمان قطع شده است. وضعیت قراردادی برای ما و خانواده
و همین موضوع  نیز بالتکلیف است ۱۳۹۹کارگران در سال 

 .باعث شده تا آنها سردرگم باشند
 

معوقات مزدی معلمان حمایتی چندین ماه  

 ! پرداخت نشده است
ز اردیبهشت ماه، نماینده جمهوری اسالمی ا  2۹روز دوشنبه 

مهریز و بافق در مجلس در نشست علنی در تذکری به وزیر 
آموزش و پرورش، عنوان کرد: با وجود شرایط سخت اقتصادی، 

بازنشستگان پرداخت نشده و همچنین معلمان حمایتی  پاداش
اند.   وی در تذکری هم چندین ماه است که حقوق نگرفته

شاورزان خطاب به وزیر جهاد کشاورزی هم گفت: به رغم نیاز ک
به کود نیترات، آمونیاک، پتاس و اوره، متاسفانه عالوه بر گران 

 .ها در بازار کمیاب هستندبودن، این کود

تجمع اعتراضی کارگران هپکو  به  

 نامشخص بودن وضعیت کارخانه

اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران شرکت  2۹صبح روز یکشنبه 
لید در این واحد هپکو در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت تو

صنعتی، در محوطه داخلی کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند. 
ز آغاز فعالیت مدیریت کنونی ماه ا 8گویند: با گذشت کارگران می

ه صورت اندازی تولید در این کارخانهنوز اقدامی در جهت راه
نگرفته است. سال جاری نیز که به عنوان سال جهش تولید  

ای از سوی مدیریت کارخانه مشاهده نامهنامگذاری شده، بر
کنیم. کارگران نگرانند که با ادامه این روند، امینت شغلی نمی

رض خطر قرار بگیرد. به گفته یکی از کارگران، در آنها در مع
آوری طوماری مشغول جمعبا تهیه  روزهای گذشته کارگران

ت تولیدی امضاء هستند. با این طومار کارگران خواستار آغاز فعالی

 .اندماه شده 8کارخانه بعد از گذشت 
 

اعتراضی کارگران شرکت  خاتمه تجمعات 

رسیدگی  زغال سنگ کرمان در پی وعدهِ 

 به خواستهایشان
اردیبهشت ماه، کارگران شرکت زغال سنگ  ۳۰روز سه شنبه 

کرمان، از بازگشت خود به محل کار خبر دادند و در مورد دالیل 
راضات خود گفتند: بازگشت ما به محل  پایان بخشیدن به اعت

یندگان نماینده ولی فقیه در استان کار، پس از مذاکره با نما
روز آینده از طریق  45ایشان وعده داد که تا  کرمان انجام شد.

کند. کارگران شرکت مسئوالن استان به مشکالت رسیدگی می
نفر از همکاران  ۳زغال سنگ کرمان همچنین از بازداشت موقت 

خود در روزهای گذشته خبر دادند و گفتند: این عده پس از 
 مذاکرات نمایندگان کارگران با مسئوالن قضایی استان آزاد

 .شدند
 

تجمع کارگران شهرداری اروندکنار در  

 اعتراض به معوقات مزدی 
اردیبهشت ماه، گروهی از کارگران شهرداری  2۹دوشنبه روز 

وق و مطالبات خود برای دن حقاروندکنار به علت پرداخت نش
سومین روز متوالی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع 

وقی و مطالبات صنفی خود کردند و خواستار دریافت معوقات حق

 .شدند
 

معوقات مزدی کارگران شهرداری روانسر  

 پرداخت نشده است 
اردیبهشت ماه، شهردار روانسر گفت: کارگران  2۱روز یکشنبه 

یدانه خود را از شهرداری دریافت ماه و ع  2 شهرداری دستمزد

         .اندنکرده

 

 



 1399 خرداد ، پانزدهُم 77شماره                                       9                                                    ری            رگ ماهنامه کا

 ! اح و دسته نابود باید گردداسالمی با هر جن جمهوری 

کارگران آب معدنی  مبارزات در پی 

آنها   معوقات مزدیز بخشی ا  داماش

 پرداخت شد!

اردیبهشت ماه، تعدادی از کارگران آب معدنی  2۳روز سه شنبه 
داماش گفتند: در روزهای گذشته کارفرما یک ماه حقوق اسفند و 

کارگران را پرداخت کرد. کارگران آب  ۹8ل یدی سانیمی از ع 
نفر است، ادامه دادند: آنچه  27حدود  معدنی داماش که شمار آنها

مان باقیمانده مابقی عیدی و حقوق فروردین ماه سال ز مطالباتا 
جاری است. عیدی چند نفر از کارگران قدیمی کارخانه نیز 

ست به سال ا  پرداخت نشده است. یکی از کارگران که چندین
صورت قراردادی در آب معدنی داماش کار می کند، گفت: تا این 

ر مقام کارفرمای سئولین گروه هلدینگ گروه ملی دلحظه نه م
اصلی و نه مسئوالن اداره کار رودبار به عنوان ناظران بر حسن 

 .های ما رسیدگی نکرده انداجرای مقررات قانون کار، به خواسته
 

  ۹8سال  کار ث کل حواد درصد  ۵۵ 

 ست! های ساختمانیمربوط به کارگاه 
اردیبهشت ماه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه  24روز چهارشنبه 

های اعی خراسان شمالی گفت: آمار حوادث کار در کارگاهاجتم
ساختمانی استان باال است و نبود کارگران ماهر و آموزش دیده، 

ی مانند اختمانده تجهیزات سساماندهی نشدن مشاغل تامین کنن
اجاره دهندگان ماشین آالت، جک و تخته، قالب و داربست منجر 

ساخت و ساز شده است. دیدگان در صنعت به افزایش آمار حادثه
بخش ساختمان، باالترین میزان حوادث ناشی از کار در استان را 

، از کل ۹8به خود اختصاص داده است، به طوری که سال 
های ساختمانی بوط به کارگاهرصد مرد 55از کار، حوادث ناشی 
های سطح مورد حادثه منجر به فوت در کارگاه ۱۱بوده است که

درصد،   2۰ت. کارگران ساده ساختمان با استان گزارش شده اس
درصد،  ۱5استادکاران بنا )سفت کار و کاشیکار و سنگ کار( با 

 ۹بندان با درصد و جوشکاران و داربست ۱۱آرماتوربندان با 
های ناشی اغلی هستند که بیشترین آسیب را در حادثهصد، مشدر

از کار  درصد از حوادث ناشی 8۰اند. وی می افزاید: از کار دیده
در بخش ساختمان، سقوط از ارتفاع و پرتگاه است و  علت اصلی 

 .است سقوط از ارتفاع، رعایت نشدن نکات ایمنی در کارگاه
 

 ران  تجمع اعتراضی کارگ 

 واز اله اهبازیافت زب
اردیبهشت ماه، جمعی از  ۱6به گزارش هرانا روز سه شنبه 

به تعطیلی این کارگران شرکت بازیافت زباله اهواز، در اعتراض 
کارخانه پس از شیوع ویروس کرونا، مشکالت معیشتی و عدم 
پرداخت مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان سازمان پسماند  

 .تجمع کردند شهرداری این شهر
 

های  و نگرانی کارگران شهرداری  عتراضا

 معوقات مزدی  درباره کردستان استان 
های ز کارگران شهرداریاردیبهشت ماه، جمعی ا  ۱6شنبه روز سه

، معوقات مزدی ۹8مختلف در استان کردستان که از سال 
پرداخت نشده دارند و بارها برای دریافت مطالبات خود به 

گویند: نباید بار رکود د، میانردهها مراجعه کسازمان شهرداری
ها بر دوش کارگران ساخت و ساز و کمبود درآمد شهرداری

ها حاضر هستند ود که هر روز در خیابانبگیری انداخته شحداقل
ها کشند. آن سالها که وضع شهرداریو بیش از همه زحمت می

خوب بود، آیا بخشی از سود خود را به کارگران اختصاص دادند 
ا باید بار ضررها و رکود را به دوش بکشیم؟! این حاال مکه 

داخت منظم دستمزدهای کارگران پرداخت دستمزدهای معوق، پر
اری و حق بیمه و همچنین دادن تجهیزات ایمنی و وسایل ج

 .های کارگران شهرداری دانستندبهداشتی را مهمترین خواسته
 

ه  و اعتراض ب کارگران کنتورسازی قزوین

 ی شغلی تکلیف ادامه بال

اردیبهشت ماه، کارگران کنتورسازی قزوین گفتند:   2۰روز شنبه 
از تعطیالت نوروز به بیمه نفر از آنها پس  ۱24این کارگران که 

گیری اند، همچنان در انتظار تصمیمبیکاری معرفی شده
ای به رئیس قوه مسئوالن برای بازگشت به کار هستند. نامه

یم که به وضعیت کنتورسازی ست کردقضاییه نوشتیم و درخوا 
رسیدگی شود اما متاسفانه تا امروز پاسخ این نامه را دریافت 

مقابل استانداری قزوین تجمع کردیم اما  نکردیم. چند بار هم
ها الن به داد ما نرسیدند و همچنان بیکار و بالتکلیفیم. ماهمسئو

ل مطالبات مزدی مان پرداخت نشده است، دستمزد مان در سا
بخشی از معوقات مزدی  ۹5پرداخت نشده است و از سال ، ۹8

فندماه معوق شده است. با این حال، این کارگران که تا پایان اس
تار رفع مشکالت تولید و در کارخانه مشغول به کار بودند، خواس

گویند نباید تولید حتی برای مدت بازگشت به کار هستند و می

 .کوتاهی متوقف شود
 

 ضیِ کارکناناعترا خاتمه تجمع 

 سهام عدالت 
اردیبهشت ماه، تعدادی از کارکنان شاغل در  2۱روز یکشنبه 

ابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی دفاتر سهام عدالت در مق
گویند: تهران واقع در میدان امام خمینی تجمع کردند. آنها می

های تعاونی سهام دفاتر شرکت ۳5۳سال و فعالیت در ۱4پس از 
شخص مان ماقصی نقاط کشور، هنوز وضعیت شغلیلت در عدا 

نیست. در عین حال مطالبات مزدی، بیمه و سنوات ما از سال 
تاخیر افتاده است. یکی از معترضین حاضر در تجمع گفت:  به ۹7

ما کارکنان دفاتر سهام عدالت خواهان مشخص شدن وضعیت 
 دنبال پرداخت مطالبات معوقه و تامین امنیت خود هستیم. به

ئیس سازمان اعتراض یک روزه کارکنان سهام عدالت، ر
 سازی عصر همان روز با دعوت از نمایندگان کارکنانخصوصی

معترض، وعده داد با مطرح کردن موضوع امنیت شغلی و 
های شهرستانی در پرداخت معوقات مزدی کارکنان تعاونی

 .شورایعالی بورس، آن را پیگیری کند
 

توبوسرانی  زمان اتجمع رانندگان سا

 شهرداری یاسوج
اردیبهشت ماه، شماری از رانندگان سازمان  22دوشنبه روز 

راض به عدم پرداخت سوج در اعتاتوبوسرانی شهرداری یا
مطالبات چند ماه گذشته، مقابل ساختمان شورای شهر یاسوج 
دست به تجمع اعتراضی زدند. در این تجمع برخی از رانندگان 

های اند، آنها نگران ماشینامضاء گرفته ک سفیدگفتند: از ما چ
ی ما ی خانوادههای گرسنهخود هستند ولی نگران شکم

 .یستندسازمان، ن رانندگان این
 

 تجمع کارگران اخراجی و شاغل 

 بل فرمانداری  تأسیسات برق در مقا

 بندر ماهشهر شهرستان 
ی و اردیبهشت ماه، تعدادی از کارگران اخراج 28روز یکشنبه 

غل تأسیسات برق اداره کل بنادر و دریانوردی استان شا
ه خوزستان )بندر امام خمینی(، در اعتراض به عدم رسیدگی ب

مطالبات خود در مقابل فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر دست 

معترضان خواسته های خود را   .عتراضی زدندبه تجمع ا 
دی آب  ت حق بماهه، دریاف مخالفت با امضاء قرارداد موقت یک

 .بندی مشاغل عنوان کردندوهوا و اجرای طرح طبقه
 

به خاطر عدم  اجبار کارگران به ترک کار 

 ق بیمه ح پرداخت

اردیبهشت ماه، رئیس  26، روز جمعه 24به گزارش رویداد 
اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: متاسفانه برخی از 

ماری کرونا و با  یوع بیش های کوچک به دلیلکارفرمایان کارگاه
روز تعطیل بوده، کارگران را وادار  ۱4این توجیه که فروردین ماه 

ست ترک کار را به نشانه اینکه هیچ کنند و لیبه ترک کار می
کنند، اما در واقع نیروی کار فعالیتی نبوده به اداره کار ارسال می

رما رفدر محل کار خود حضور دارد و طبق توافقی که کارگر و کا
یکدیگر کرده اند کارگر به جای اخراج سر کار خود باقی   با

شود. این ی ماند و در مقابل حق بیمه این مدت برای او رد نممی
شود و بیشتر در های بزرگ دیده نمیها و شرکتمساله در بنگاه

افتد شوند اتفاق میهای کوچک که نظارت و بازرسی نمیکارگاه
گوید حق و حقوقش را می ارفرماک و کارگر به این دلیل که

 .کنددهد از شکایت صرفنظر میمی
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 ! به رهبری طبقۀ کارگر خلق هوری دمکراتیک مبرقرار باد ج

و تحلیل   ایی با دیدگاه هابرای آشن

چریکهای فدائی خلق ایران از  های 

 زیردیدن کنید:   ایه سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

های فدائی خلق برای تماس با چریک

 اتبه نمائید: نشانی زیر مک با نایرا
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 آدرس پست الکترونیکی: 
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 
 

 

 
 ایران  لقدائی خچریکهای ف

  

 

     

 
وارد مي آورد، ر آسيب جسمي گدی  ه فردیکه فردی ب زماني"

ير عمد  ما قتل غبيانجامد، این را ی ومرگ  آسيبي که بههم  آن 

که آسيب رب از پيش بداند امي که شخص ضاهنگ مي ناميم؛ و

گاه عمل او را  آنبه مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد،  وارده

  را در چنان امعه صد ها پرولتر ج امي کهاميم. هنگعمد مي نقتل 

س   م مرگي زودره دانها به طور حتم بمي دهد که آ رقراوضعي 

مال  اع زهمان اندازه ناشي امرگي به طبيعي مي افتند،  يرغ و 

ضرب شمشير، وقتي   گلوله و یا بهمرگ در اثر شليک خشونت که 

و  وم ساخته حيات محررا از شرایط الزم  ان جامعه هزاران انس 

به زندگي  ادرر آن قي دهد که دا در شرایطي قرار مر آنها

مجبور مي سازد  ون ن وب قارا به زور چنها ن نيستند، وقتي آکرد

ناپذیر این   نتيجۀ اجتناب  که گشرایط بمانند تا مر در این  که

ي  م ؛ وقتي جامعه مي داند و به خوبي هم ط است فرا رسدشرای

شرایط خواهند شد،  ن اني ایجبارا قربان نفر اداند که این هزار

ین د، اقرار نگاه مي دارمربوطه را بر ایطین، شربا وجود ا و

ل عمد توسط  ت مثل قتقتل عمد است، درس وعنه یک عمل جامع

ند  يچ کس نمي توائفانه، قتلي که هي پنهاني و خاقتل یک فرد؛

يست، تلي که ظاهرا قتل نق در قبال آن از خویشتن دفاع کند.

ن  ي چونااین قربان بيند، زیرا که مرگ ميل را نا کسي قاتزیر

  ه عمل آن، تعرض ب ه درنظر مي آید چرا کگي طبيعي به رم

در هر   ولي  ست تا انجام وظيفه.بي عملي ده بيشتر ناشي از آم

 " است  قتل عمد محرز اینجا ارتکاب به حال در

 

 ("گر در انگلستاناروضع طبقۀ ک")فردریک انگلس 
 

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

