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 :سرسخن

 دولت عربستان 

 هزاران کارگر خارجی را

 !گرسنه رها کرده است 
ماه است که شرکت های عربستانی و بخصوص  ۹بيش از 

شرکت های ساختمانی اين کشور دسته دسته کارگران 
... که عمدتا از هندوستان، پاکستان و فيليپين و-خود را 

ون پرداخت بد -برای کار به اين کشور آمده اند
اين روند هر روز ابعاد . دستمزدهايشان اخراج می کنند

بيشتری به خود گرفته و باعث شده تا هزاران کارگر 
و با  خارجی حتی قادر به تامين زندگی روزمره خود نباشند

اين کارگران که . فقر و گرسنگی در کف خيابان رها شوند
 از سوی بورژوازی بی شرم عربستان و دولت سرکوبگر

حامی اش بدون پذيرش هرگونه مسئوليتی نسبت به 
سرنوشت آنها در خيابانها رها شده اند، حتی امکان بازگشت 

اين ظلم آشکار در . به کشورهای خودشان را هم ندارند
حق هزاران کارگر محروم و زحمتکش خارجی در حالی 
ست که سرمايه داران داخلی و خارجی در عربستان 

صادی خود بويژه در بخش راه و بسياری پروژه های اقت
ساختمان را از طريق استثمار شديد نيروی کار کارگران 

 .پيش برده و به سودهای هنگفتی دست يافته اند
کارگران اخراج شده تاکنون به شکل های مختلف عليه 

اما . وضعی که برايشان ايجاد شده به مبارزه برخاسته اند
اره با سرنيزه آنها به جای رسيدن به مطالباتشان همو

به  برای نمونه. نيروی سرکوب اين کشور مواجه شده اند
کارگران  "های کارگری اتحاديهجهانی  فدراسيون"گزارش 

 ۰۳و  ۰۳در روزهای  "اوجر"ساختمانی اخراجی شرکت 
در جده تظاهرات  اين شرکتژوئيه در برابر دفتر مرکزی 

که همه  تظاهرات آنچنان وسيع بوداين . بزرگی بر پا کردند
بند منتهی به محل اين شرکت کامال های  راهخيابانها و 

اما کارگران به جای پاسخگوئی شرکت مزبور، با . آمد
ه کارگران رزمنده نيروی پليس مواجه شدند که وحشيانه ب

شرکت  .و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد حمله کرد
وی های ساختمانی که بيشترين تعداد کارگران تاکنون از س

 مدعی اند که در پی سقوط بهای نفت آنها اخراج شده اند،
 2مه در صفحه ادا

 نفر از کارگران ۰۵۵تحصن 

 !زنجان در "ایران ترانسفو "
مرداد ماه يکی از کارگران شرکت ايران  ۴روز دوشنبه 

وگو با خبرگزاری فارس اظهار  ترانسفو زنجان در گفت
 ۰۳ی فروش اعتراض کارگران اين کارخانه در پ: داشت

درصد از سهام ايران ترانسفو به مهدی مومنی طاهری و 
تغييراتی که قرار است در بخش کارگری ايجاد شود، انجام 

نفر  ۳۳۳وی با اشاره به اينکه تحصن قريب به . شده است
مرداد ماه آغاز شده است،  ۰از کارگران از روز يکشنبه 

از سوی با وجود اعتراضات انجام شده هنوز پاسخی : گفت
بحث . کنندگان داده نشده است مسؤالن شرکت به تجمع

هلدينگ ايران ترانسفو و همچنين تغيير قرارداد کارگران، 
بحث تعديل نيرو در بخش کارگری و تغييراتی که قرار 

کارگران ايجاد شود، موجب اعتراض   است در بخش بيمه

با تغيير : گويند کارگران معترض می .کارگران شده است
تار کارخانه، امنيت شغلی، نوع قراردادها و ساير مزايای ساخ

کارفرمای جديد اين شرکت . کند شان نيز تغيير می حقوقی
عليرغم افزايش دوبرابری سهام کارخانه قصد دارد تا بازهم 

سازی کارخانه ادامه دهد و مستغالت آن را در  به کوچک
سازمان  ۹۴در سال . تهران به فروش برساند

ی، سهام اين شرکت را به شرکت صنعت و ساز خصوصی

يکی از کارگران معترض در  .تجارت آداک واگذار کرد
ادامه اعتراضات کارگران اين واحد توليدی در روز سه شنبه 

مرداد ماه، يعنی در شانزدهمين روز از اعتراض کارگران  ۳۹
خبر از اخراج چند تن از آنها را داد که به دليل شرکت در 

 .ضی اخراج شده اندتجمعات اعترا
 

یک زن کولبر در کردستان با شليک 

 !نيروهای انتظامی کشته شد

مرداد ماه ، نيروهای انتظامی در  ١۳بعد ازظهر پنجشنبه، 
کردستان با شليک ”  شاريکند“در حوالی روستای ” ترجان“

. مستقيم به يک خودرو موجب قتل يک زن کولبر شدند
نان آور خانواده خود کولبر کشته شده اهل سردشت و اين 

 ۳۰بر اساس اين گزارش در پنج ماه اخير ، . بوده است
کولبر کُرد به دست نيروی انتظامی و سپاه پاسداران 

 .جمهوری اسالمی ايران ، زخمی و يا کشته شده اند

 در باره زندگی 

 حسن بشيریرفيق     
  

 
رفيق حسن بشيری در خانواده ای  ،چريک فدائی خلق

از آنجا که پدرش در شهر بندرعباس . دنيا آمد زحمتکش به
کارگاه لوله کشی داشت او نيز ضمن تحصيل در زمان 
تعطيلی مدارس در اين کارگاه کار ميکرد و ضمن کمک به 

وی  .پدر  با مسائل و مشکالت کار هم آشنا می شد
همچون خيلی از جوان های بندر و هم محله ای هايش 

می آمد برای تخليه بار که امکانی پيش نيز هر زمان 
کشتی ها در اسکله بندر کار می کرد تا به اين وسيله برای 

 .خود درآمدی داشته و کمکی به خرج خانواده کرده باشد
و تغيير فضای  ۳۵و  ۳۵با شروع انقالب مردمی در سالهای 

سياسی جامعه و سپس سرنگونی رژيم وابسته به 
هم تغيير کرد تا فضای سياسی بندرعباس  ،امپرياليسم شاه

آنجا که عمال هيچ خانه و مدرسه و محل کاری نبود که 
سياسی و  -مسائل اجتماعی. به سياست کشيده نشده باشد

بحث های مربوطه تماماً محيط را در کنترل خود گرفته 
در چنين شرايطی سازمان چريکهای فدائی خلق به . بود

که به  اعتبار مبارزه مسلحانه اش عليه رژيم شاه، رژيمی
در  ،سمبل همه زشتی های جامعه تبديل شده بود

بندرعباس نيز همچون بقيه نقاط کشور با استقبال وسيع 
اما ديری . جوانان و از جمله رفيق حسن بشيری مواجه شد

نگذشت که او به همراه جوانان مبارز ديگری که به واقع 
هوادار ارزش ها، سنت ها و تئوری انقالبی سازمان 

که در رأس اين  نددائی خلق بودند متوجه شدچريکهای ف
سازمان اپورتونيست هائی النه کرده اند که به همه ارزش 
ها، سنت ها و تئوری انقالبی چريکهای فدائی خلق پشت 
نموده، مبلغ سازشکاری بوده و در مماشات با رژيم جديد 

 با بقيه نيروهای اپورتونيست سازشکار  (جمهوری اسالمی)
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!مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

  

 ...دولت عربستان هزاران 
3ز صفحه ا  

و دولت هزينه های  ريخته بهم عربستان اقتصادی اوضاع
عمومی را کاهش داده است و به همين دليل هم شرکت 
های ساختمانی که عموما بر قراردادهای دولتی متکی 

البته اين واقعيتی است که . هستند دچار بحران شده اند
کاهش شديد قيمت نفت اقتصاد وابسته به نفت عربستان 

اما پرسيدنی است . ر بحران نمودهرا دچا
که اوالً چرا بايد تاوان بحران در نظام 
سرمايه داری جهانی که منجر به کاهش 
قيمت نفت گشته است را کارگران 

؟ به چه دليل شرکت های مزبور !بپردازند
کارگرانشان را  "کار انجام شده"دستمزد 

نمی پردازند؟ در واقع صاحبان شرکت 
پرداخت دسترنج های مزبور با عدم 

کارگران و رها کردن آنها گرسنه و بی 
خانمان در خيابانهای شهر، بار بحران 
موجود در سيستم سرمايه داری را روی 

ثانياً . دوش کارگران سرشکن می کنند
آنجا که تبليغات بورژوائی ميکوشد با 
توسل به کاهش بهای نفت عملکرد 
چپاول گرانه بورژوازی عليه کارگران در 

يط بحران را توجيه نمايد، بر اين شرا
واقعيت پرده می کشد که به قول مارکس 

مناسبات مالکيتی "و انگلس دو انديشمند کبير طبقه کارگر 
به اين دليل  "که شرط هستی بورژوازی و سلطه اوست

امروز در بحرانی شديد و العالج گرفتار آمده است که اين 
ته و با ممانعت مناسبات جلوی رشد نيروهای مولده را گرف

از رشد و تکامل آنها، کل جامعه را با فساد و بيماريهای 
بحران در سيستم سرمايه . گوناگون مواجه ساخته است

داری که ذاتی آن است امروز با رسيدن اين سيستم به 
آخرين مرحله خود يعنی امپرياليسم، به امری دائمی در اين 

ران نيز به در شرايط بح. سيستم جهانی تبديل گشته است
همان گونه که مارکس و انگلس توضيح داده اند بورژوازی 

و  "توده های تمام و کمالی از نيرو های مولده"با نابودی 
سرشکن کردن بار بحران های خود بر دوش کارگران به 

اين همان واقعيتی است که ما . مقابله با بحران برمی خيزد
به واقع در  امروز نه فقط در عربستان بلکه در ايران و

سراسر جهان به درجات مختلف با آن مواجهيم و اثراث 
خانمانسوز و دهشتناک آن در رابطه با زندگی مصيبت بار 
کارگران از يک طرف و تبعات جانبی آن در کل جامعه را 

 .از طرف ديگر مشاهده می کنيم
در نمونه عربستان، اخراج هزاران کارگر خارجی يکی از 

شکار گرفتاری سيستم جهانی جلوه های کامالً آ
 ده حداقلدر آنجا . امپرياليستی در بحرانی عميق می باشد

 شکم کردن سير به قادر که شرايطی در هندی کارگر هزار
به سر می برند سرگردان به  و در گرسنگی نيستند خود

حال خود رها شده اند، تا جائی که حتی برای دريافت يک 
 .صف می بندندبشقاب غذا در گرمای طاقت فرسا 

 در خارجی کارگران بحرانی وضعيت از ناشی رسوايی
که به گزارش  است رسيده جايی به سعودی عربستان
 به عربستان توجهی بی پی در هند دولت "مترو"روزنامه 
برای هزاران کارگر هندی شاغل در  کارگران، اين وضعيت

تنها در طول عربستان که از کارهای خود اخراج شده اند، 
بر اساس . کردهکمک غذايی ارسال هفته ده ها تن  سه

 هزار ۳۵ توزيع به جده در هند برخی گزارشات، کنسولگری

 قدامااين شهر  در خود کنسولگری مقابل در غذا کيلوگرم
 مشکالت به توجه دولت پاکستان هم با. نموده است

 در کشور اين از سفارت عربستان، در پاکستانی شهروندان
 شهروندان اين مسائل ست که جهت حلرياض خواسته ا

تصاويری از صف طوالنی کارگران گرسنه در . اقدام نمايد
مقابل کنسولگری هند که توسط خبرگزاری های مختلف 
منتشر شده قلب هر بيننده با اندک وجدان انسانی را به درد 

اين ها انسان های شريفی هستند که از دسترنج . می آورد
در عين حال انگل های جامعه يعنی خود ارتزاق می کنند و 

آنهم  -سرمايه داران و جيره خوارانشان را هم غذا می دهند
با اين حال درست به خاطر . به وفور و بيش از حد نيازشان

سيستم ظالمانه سرمايه داری و دنيای وارونه اش خود 
 .محتاج يک بشقاب غذا شده اند

يد اقدام دولت های مرتجع هند و پاکستان که خود 
طوالئی در حمايت از سرمايه داران خارجی و داخلی شان 
جهت استثمار بی حد و حصر کارگران اين جوامع دارند 
گواهی بر اين امر است که شرايط دهشتناکی که بورژوازی 
عربستان برای کارگران خارجی شکل داده به مرز انفجار 

 هم يک فيليپين دروضع به گونه ای است که . رسيده است
 مهاجر کارگران به متعلق که "ميگرانتی جمعيت" لمسئو
 در ها فيليپينی برخی  به خبرگزاری ها گفته است که است

بتوانند در شرايط  تا اند شده گدايی به ناگزير عربستان

 .بمانند بيکاری و بی حقوقی زنده
وضعيت اسفباری که کارگران مهاجر در عربستان دچار آن 

د بورژوازی عربستان با اين شده اند نتيجه طبيعی برخور

البته برخورد طبقه انگل سرمايه دار با . کارگران می باشد
. کارگران، خودويژگی اين طبقه صرفا در عربستان نيست

چرا که اگر به شيوه برخورد بورژوازی با کارگران در سراسر 
جهان نگاه کنيم نظاير همين برخورد ستمگرانه و وحشيانه 

ه البته در هر کشوری بسته به را شاهد خواهيم بود ک
شرايط آن کشور و توازن قوای طبقاتی به شکل های 

در ايران نيز . مختلف در مقابل چشم کارگران رخ می دهد
با توجه به شرايط مرگباری که 
بورژوازی حاکم به کمک رژيم حامی 
اش جمهوری اسالمی برای کارگران 
ما شکل داده می توان درک کرد که 

تان می گذرد برای آنچه در عربس
کارگر ايرانی کامال محسوس و عينی 

چرا که کارگر ايرانی سالهاست . ست
که آنچه در عربستان به سر کارگر 
خارجی می آورند را با پوست و گوشت 
خود و در کشور خودش تجربه کرده 

اما بدون شک آگاهی کارگر . است
ايرانی از وضع هم طبقه ای هايش در 

ای او روشن می عربستان بار ديگر بر
سازد که تا مناسبات ظالمانه سرمايه 
داری برقرار است و تا مالکيت 
خصوصی پايه نظام اقتصادی کنونی 
است، سرمايه دار تنها در فکر دستيابی 
به سود بيشتر می باشد که جز از 

به . طريق استثمار هر چه بيشتر کارگر به دست نمی آيد
چهارچوب نظام همين دليل هم هست که برای کارگر در 

سرمايه داری فرقی نمی کند که صاحبکارش ايرانی باشد 
يا عربستانی، پاکستانی باشد يا فيليپينی چون در هرصورت 
او بايد نيروی کارش را بفروشد تا به زحمت قادر شود 

در اين نظام برای . امکان بازتوليد زندگيش را کسب کند
ن هم سرمايه دار آنچه که اساسی است سود است که آ

. حاصل نمی شود مگر با بهره کشی از نيروی کار کارگر
بی دليل نيست که مارکس و انگلس اين انديشمندان 
بزرگ طبقه کارگر با تحليل همه جانبه شيوه توليد سرمايه 

: که در اين شيوه توليد داری در مانيفست اعالم کردند
 کارگر تنها برای آن زنده است که بر سرمايه بيفزايد و تا"

 ."زمانی زنده است که مصالحه طبقه حاکمه مقتضی شمرد
می  "کمونيستحزب مانيفست "نقل قول ها از تمامی )

 (باشد
اما برای هر کارگر آگاهی که هر روز با پوست و گوشت 
خود مظالم اين شيوه توليد را لمس کرده و زير چرخ دنده 
های اين نظام جان می کند روشن است که اين شرايط 

به همين دليل هم اگر . را بايد زير و رو نمود دهشتناک
کارگران خواهان زندگی آزاد و مرفه هستند چاره ای ندارند 
جز اينکه عليه اين نظام به پا خيزند و دست در دست هم و 
با توسل به قهر انقالبی آنرا به زباله دان تاريخ بياندازند تا 

وشته قادر شوند جامعه ای بنيان گذارند که بر پرچمش ن
 کس هر به و توانايی اش برحسب کس هر از": شده باشد

 (تاونقد بر برنامه گ) ."نيازش برحسب

اقدام دولت های مرتجع هند و پاکستان که خود ید طوالئی در حمایت از 

سرمایه داران خارجی و داخلی شان جهت استثمار بی حد و حصر کارگران 

این جوامع دارند گواهی بر این امر است که شرایط دهشتناکی که بورژوازی 

وضع . کارگران خارجی شکل داده به مرز انفجار رسیده استعربستان برای 

 متعلق که "میگرانتی جمعیت" مسئول هم یک فیلیپین دربه گونه ای است که 

 در ها فیلیپینی برخی  به خبرگزاری ها گفته است که است مهاجر کارگران به

ی بتوانند در شرایط بیکاری و بی حقوق تا اند شده گدایی به ناگزیر عربستان

برای هر کارگر آگاهی که هر روز با پوست و گوشت خود مظالم ... بمانند زنده

این شیوه تولید را لمس کرده و زیر چرخ دنده های این نظام جان می کند 

به همین دلیل هم . روشن است که این شرایط دهشتناک را باید زیر و رو نمود

ی ندارند جز اینکه علیه اگر کارگران خواهان زندگی آزاد و مرفه هستند چاره ا

این نظام به پا خیزند و دست در دست هم و با توسل به قهر انقالبی آنرا به 

زباله دان تاریخ بیاندازند تا قادر شوند جامعه ای بنیان گذارند که بر پرچمش 

 برحسب کس هر به و توانایی اش برحسب کس هر از": نوشته شده باشد

 ."نیازش
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!چاره رنجبران، وحدت و تشکيالت است

  

  3 از صفحه ...         رفيق در باره زندگی

با پی بردن به اين واقعيت . در جنبش مسابقه گذاشته اند
هنگامی که چريکهای فدائی خلق ايران اعالم موجوديت 

يروی انقالبی چريکها از نمودند که بيانگر جدا شدن ن
سازشکاران و شکاف در آن سازمان بود، رفيق بشيری نيز 
. به طيف هواداران چريکهای فدائی خلق ايران پيوست

هواداران خط انقالبی در بندرعباس فعاليت های انقالبی 
خود را در چهارچوب جنبش دانش آموزی آغاز کرده و تا 

ی شهر را به آنجا پيش رفتند که خيلی زود فضای سياس
خود اختصاص داده و به وزنه سنگينی در سطح شهر بدل 

 .شدند
تا زمانی که امکان فعاليت علنی وجود داشت رفيق حسن 
بشيری همراه با ديگر نيروهای هوادار خط انقالبی در 

اما آنها خود را محدود . استفاده از اين امکان دريغ نورزيدند
چهارچوب امکانات و به فعاليت های علنی نکردند بلکه در 

فضائی که جنبش دانش آموزی فراهم نموده بود در جهت 
همين هسته ها . ايجاد هسته های چريکی گام برداشتند

بودند که بانک های جمهوری اسالمی را به تدريج آماج 
حمالت خود قرار داده و امکانات الزم برای گسترش 

 .مبارزه را تدارک ديدند
يک دشمن به نيروهای با يورش سراسری و سيستمات

، نيروهای هوادار ۵۳خرداد سال  ۰۳انقالبی بعد از 
چريکهای فدائی خلق در بندرعباس هم آماج تهاجم 

در . ندضدانقالبی کرکسان تازه به قدرت رسيده قرار گرفت
جريان اين تهاجم، چريک فدائی خلق رفيق حسن بشيری 

 در آن. دستگير و زير شديدترين شکنجه ها قرار گرفت
دوره که سرکوب هر چه شديدتر و بس بی رحمانه تر 
نيروهای انقالبی کسب و کار اصلی دشمنان توده ها را 
تشکيل می داد، هواداری از چريکهای فدائی خلق برای 
دست اندرکاران جمهوری اسالمی بی چون و چرا جرمی 

به همين خاطر . محسوب می شد که جزای مرگ داشت
ی رفيق حسن نگذشته بود که هنوز مدت زيادی از دستگير

رفيق حسن را به جوخه  ۵۳مهر سال  ١۳دژخيمان رژيم در 
با شهادت رفيق گرامی حسن بشيری، . نداعدام سپرد

چريکهای فدائی خلق همراه با کارگران و زحمتکشان ما 
 .يکی از صديق ترين ياران خود را از دست دادند

ت و رفيق حسن همچون بقيه همفکرانش با مطالعه نظرا
موضع گيری های چريکهای فدائی خلق در رابطه با رژيم 

به اين درک و آگاهی  ،تازه استقرار يافته جمهوری اسالمی
انقالبی دست يافته بود که رژيم جديد در جهت حفظ و 

سيستم )اجتماعی  -پيشبرد همان مناسبات اقتصادی
حرکت می کند که رژيم شاه حرکت ( سرمايه داری وابسته

از اين رو می دانست که رژيم جديد هم رژيمی  می کرد؛ و
وابسته به امپرياليسم می باشد که دير يا زود يورش 
سراسری خود را به کارگران و ستمديدگان و نيروهای 

به همين دليل . انقالبی مدافع منافع آنها شروع خواهد کرد
رفيق حسن نيز در کنار ديگر مدافعين خط انقالبی 

ن هشدار نسبت به بازگشت چريکهای فدائی خلق ضم
مبلغ  ،اجتناب ناپذير ديکتاتوری و سلطه سراسری اختناق

آن بود که نيروهای مردمی مسلح شده و به سازماندهی 
چرا که بر اين باور بودند که تنها به . مسلح توده ها بپردازند

اين طريق است که نيروهای مردمی قادر می شوند با 
ت مقابله نموده و امر يورش ددمنشانه ای که در پيش اس

اما متاسفانه هشدارها و تحليل های . انقالب را پيش ببرند
انقالبی خط راهنمای انقالبيونی چون رفيق حسن بشيری 
در محاصره تبليغات سازشکاران به درستی شنيده نشد و با 
يورش سراسری نيروهای سرکوب جمهوری اسالمی که 

ازمان يافته درست برای همين هجوم هم آموزش ديده و س
رقم خورد و هزاران جوان  ۵۳بودند دوران سياه سالهای 

مبارز و انقالبی به دست جنايتکاران حاکم به خاک و خون 
 .کشيده شدند

جمهوری اسالمی با يورش به سازمانهای سياسی و نابودی 
نيروهای وسيعی از توده های مبارز و انقالبی و در واقع با 

ای که از طرف امپرياليستها  سرکوب انقالب، هم به وظيفه
بر دوشش گذاشته شده و به همين خاطر به قدرت رسيده 
بود عمل کرد و هم شرايط را برای گسترش سلطه 
امپرياليسم و چپاول وحشيانه کارگران و زحمتکشان مهيا 

اما خون آزاديخواهان و کمونيستهائی نظير رفيق . نمود
مين ريخته بر ز ۵۳حسن بشيری که در دوران سياه دهه 

اين خونها با تجارب گرانبهائی که . شد به هدر نرفته است
به جای گذاشته اند درخت انقالب آتی را آبياری می کند، 
انقالبی که اين بار با رهبری طبقه کارگر استقالل، آزادی، 
رفاه و زندگی توأم با سعادت را برای ستمديدگان به ارمغان 

 .خواهد آورد

 گرامیحسن بشیری یاد رفیق 

 !و راهش پر رهرو باد 

 !اعتصاب کارگران کارخانه ایران چوکا
 
 
 
 
 
 
 

مرداد  ١۵يکی از کارگران معترض کارخانه ايران چوکا روز سه شنبه 
رسد مسئوالن  به نظر می: ماه در نهمين روز اعتصاب کارگران گفت

روز از آغاز اعتصاب کارگران  ۹شهرستان رضوانشهر بعد از گذشت 
اند و پيگير  و شدت اين اعتراض را درک نکرده ايران چوکا، عمق

آنها با توسل به شکايت از کارگران، قصد . مطالبات کارگران نيستند
اگر اين وضعيت . دارند آنها را از ادامه تجمعات خود منصرف کنند

ادامه پيدا کند کارگران اجبارا اعتراضات صنفی خود را به خارج از 
ترين خواسته کارگران بازگشايی  ممه. شهرستان انتقال خواهند داد

کارخانه، پرداخت معوقات حقوقی سال جاری و تضمين امنيت شغلی 
گفت در  اين کارگر که به نمايندگی از ساير کارگران سخن می. است

ادامه با انتقاد از نماينده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس، اظهار 
ود را ناشی از کارگران اين کارخانه مشکالت صنفی امروز خ: داشت

. دخالتهای اين نماينده در انتخاب مديريت فعلی کارخانه می دانند
ظاهرا مديريت اين کارخانه، توسط نماينده تازه راه يافته به مجلس، 

 .جابجا شده و از همان زمان مشکالت کارگران آغاز شده است
 
 

 

 نفر از کارگران ایران چوکا با شکایت کارفرما، 33

 !رضوانشهر احضار شدندبه دادگستری  
دليل احضار همکاران آنها در صبح : تعدادی از کارگران اين واحد صنعتی با اعالم اين خبر اظهار داشتند

توسط  ۹۴مرداد ماه به دادگستری، سلسله تجمعات صنفی بوده است که از پاييز سال  ١۵روز چهارشنبه 
در گزارش فوق . و کاغذ، بر پا شده است مجموعه کارگران شاغل در اين واحد سازنده محصوالت چوب

الذکربه نقل از کارگران آمده است که ظاهرا کارفرمای ايران چوکا در تير سال جاری اين شکايت را 
مطرح کرده است و ساير کارگران اين واحد توليدی در حمايت از همکاران احضار شده خود دهمين روز 

مرداد  ١۵بر اساس گزارش ديگری در روز چهارشنبه  .ددور جديد اعتراضات صنفی خود را بر پا کردن
کارگر ايران چوکا که قرار بود صبح چهارشنبه در دادگستری رضوان  ۳۰ماه، جلسه رسيدگی به پرونده 

: گزارش همچنين افزود. پرونده، برگزار نشد( کارفرما)شهر تشکيل شود، به دليل عدم حضور شاکی 
الل در نظم کارخانه در سلسله تجمعات صنفی کارگران که از پاييز کارگر به ايجاد اخت ۳۰ظاهرأ اين 

سرانجام در پايان   بر اساس گزارش ديگری از اين واحد صنعتی، .اند آغاز شده است متهم شده ۹۴سال 
مرداد ماه، کارگران ايران چوکا در دهمين روز از اجتماع صنفی خود با اعتماد به  ١۵روز چهارشنبه 

شده از سوی مسئوالن شهرستان رضوان شهر بويژه شخص فرماندار و نماينده منتخب های داده  وعده
بر همين . مردم در مجلس، موقتا به اعتراض صنفی خود خاتمه داده و محل کمپ خود را ترک کردند

اند و برای از  مرداد ماه، همه کارگران ايران چوکا در محل کار خود حاضر شده ١۲اساس روز پنجشنبه 

مرداد ماه کارگران  ۰۳اما عليرغم اين واقعيت روز شنبه  .اند فعاليت کارخانه اعالم آمادگی کرده سرگيری
روز از اعالم آمادگی آنان برای از سر گيری فعاليت کارخانه،  ۰با گذشت : اين کارخانه اعالم کردند که

است که شامگاه روز اين در حالی . هنوز کارفرما هيچ اقدامی برای شروع به کار انجام نداده است
روزه کارگران ايران چوکا بود، کارفرمای کارخانه خبر  ۳۳چهارشنبه که مصادف با آخرين روز اجتماع 

در حال حاضر کارگران هر روز در . بازگشايی کارخانه و بازگشت به کار دوباره کارگران را اعالم کرد
 .دستگاههای توليدی کارخانه هستندمحل کار حاضر شده و منتظر امکانات اوليه برای آماده کردن 
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!تشکل های مستقل کارگری، حق مسلم کارگران  است

  

کارگر  32۵۵پنج روز اعتصاب غذای 

 !کارخانه فوالد خراسان

بر اساس گزارش يکی از کارگران معترض کارخانه فوالد 
نفر از کارگران  ۳١۳۳خراسان واقع در شهرستان نيشابور 

 ۰تير ماه تا يکشنبه  ١۹اين واحد توليدی از روز سه شنبه 
ر پيگيری مطالبات صنفی خود در مرداد ماه به منظو

واکنش به ممانعت کارفرما به شکل گيری تشکل کارگری 
در اين واحد توليدی از خوردن غذا در کارخانه خودداری 

روزه آنها در  ۳بخش ديگری از علت اعتراض . اند کرده
نفر از  ١کارخانه فوالد خراسان به موضوع تعليق از کار 

است که از مدتها قبل کارگران رسمی کارخانه مربوط 
 .پيگير ايجاد تشکل کارگری در کارخانه بودند

 

کارگر پيمانی  3۰۵تجمع اعتراضی 

 !مجموعه ورزشی آزادی
کارگر فضای سبز  ۳۳۳مرداد ماه حدود  ١۰صبح روز شنبه 

و تاسيساتی ورزشگاه آزادی تهران در اعتراض به آنچه 
نامشخص بودن وضعيت شغلی و مزدی شان با خروج 

مانکار عنوان می کنند، در مقابل ساختمان وزارت ورزش پي
و جوانان در خيابان سئول تهران تجمع اعتراضی بر پا 

اين کارگران که از مرداد ماه : بر اساس اين گزارش. کردند
به مدت يک سال در استخدام شرکت پيمانکاريی  ۹۴سال 

هستند   شکوه مهندسی شريف مشغول به کار بودند مدعی
نکار قصد دارد بدون آنکه مطالبات مزدی حدود که پيما

کارگر را پرداخت کند، از مجموعه ورزشگاه آزادی  ۳۳۳
ماه  ١پيمانکار با احتساب مرداد ماه جاری حدود . خارج شود

عالوه بر آن در . مزد و بيمه معوقه به کارگران بدهکار است
طی مدت فعاليت خود در مجموعه آزادی ساير مزايای 

ر را در ارتباط با کارگران در نظر نگرفته و قانونی کا
: گزارش به نقل از کارگران می افزايد. پرداخت نکرده است

طی چند روز که کارگران پيگير مطالبات صنفی خود از 
پيمانکار فعلی شده اند، کارفرما آنان را تهديد به اخراج 

سال گذشته بارها کارگران پيمانی و با  ۳طی . کرده است
زشگاه آزادی برای پيگيری مشکالت صنفی خود سابقه ور

که ناشی از حضور پيمانکاران مختلف در اين مجموعه 
است مقابل ساختمان استاديوم آزادی و وزارت ورزش 
تجمع کرده اند اما متاسفانه عليرغم دادن وعده های 

ای حاصل  اميدوار کننده از سوی مسئوالن، هنوز نتيجه

 .نشده است
 

عتصاب کارگران ترانسفو روز ا 3۱بعد از 

 !زنجان با کارفرما به توافق رسيدند
بعد : مرداد ماهی آذوح ١۳بر اساس گزارش روز چهارشنبه 

روز اعتصاب و تحصن کارگران شرکت ايران  ۳۵از 
ای بين نماينده کارگران و  ماده ۵ترانسفو زنجان، توافقنامه 

اين  کارگران .کارفرما تنظيم و در جمع کارگران قرائت شد
های  توقف سياست"شرکت در جريان اعتصات خواستار

بازگشت به کار "و همچنين  "سازی کارخانه کوچک
اداره کل  همچنين مدير. بودند "کارگران اخراج شده

کرد که  ار و رفاه اجتماعی استان زنجان اعالم،کتعاون
يکی از بندهای توافق، عدم اخراج کارگران متحصن و 

تاکيد کرد که در مصوبات  وی. شداخاتمه اعتراضات می ب
بين کارگران و کارفرما مقرر شده است تا هيچ کارگری به 
دليل حضور در تحصن اخراج نشود و در صورت اخراج هر 
يک از کارگران به اين دليل، اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی به مسئله ورود پيدا کرده و موضوع در شوراهای 

 .مورد بررسی قرار بگيردحل اختالف و تشخيص کارگری 
 

بازگشت به کار کارگران اخراجی کارخانه 

 !مانسفو زنجان پس از توافق با کارفرترا
مرداد ماه، کارگران ايران ترانسفو زنجان  ١۵روز سه شنبه 

مرداد ماه پس از توافق با کارفرما به  ۳۹که روز سه شنبه 
کار  روزه خود خاتمه داده بودند، از بازگشت به ۳۵اعتراض 

کارگرانی خبر دادند که در جريان اعتراضات مزبور اخراج 
سه نفر از کارگران در جريان اين اعتراضات . شده بودند

اخراج شدند که پس از توافق با کارفرما به سر کار 
در عين حال يکی از اين کارگران که پس از . بازگشتند

پافشاری : گويد توافق توانسته به کار خود بازگردد می
کارانم و گنجاندن شرط بازگشت به کار ما برای خاتمه هم

. اعتراض، باعث شد که بتوانيم دوباره به کارخانه بازگرديم
در حال حاضر مطالباتی که داشتيم در حال پيگيری است و 

 .اوضاع به صورت کلی مساعد است
 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی 

 !فوالدسازان فرآیند در مالرد تهران
مرداد ماه جمعی از کارگران اخراج شده  ١نبه صبح روز ش

برای دريافت   کارخانه فوالدسازان فرآيند در ادامه پيگيری
معوقات مزدی پرداخت نشده خود در مقابل درب ورودی 
. محل کار سابق خود در منطقه مالرد تهران تجمع کردند

نفر هستيم که از زمان  ۴۲کارگران می گويند؛ حدود 
تاکنون موفق به دريافت معوقات  ۹۰ اخراجمان در سال

: گزارش به نقل از کارگران می افزايد. ايم مزدی خود نشده
با اقدام ناگهانی کارفرما  ۹۰فرودين ماه سال  ١۳در تاريخ 

های  همه ما بيکار شديم و با وجود دريافت احکام هيات
تشخيص و حل اختالف در خصوص بازگشت به کار و 

وز با مقاومت کارفرما روبرو دريافت معوقات مزدی، هن

 .هستيم

کارگر کارخانه فرش  3۵2معوقات حقوقی 

 !ماه گذشت 3۵پارس قزوین از مرز 
مرداد  ١۳يکی از کارگران با اعالم اين خبر که روز دوشنبه 

: ماه انعکاس يافت، در تشريح جزئيات اين خبر گفت
نفر همگی از  ۰١نفر هستيم که به غير از  ۰۳١نزديک به 

روز پيش  ۴۳حدود . شويم های قراردادی محسوب مینيرو
کارفرما تازه دستمزد مربوط به آبان ماه را پرداخت کرد و از 
آن زمان تاکنون اين آخرين وجهی بوده است که به عنوان 

های داده شده مبنی بر  رغم وعده به. مزد دريافت کرده ايم
ی بهبود اوضاع کارخانه از سوی کارفرما، هنوز هيچ اقدام

. برای پرداخت معوقات مزدی آنها صورت نگرفته است
او وساير همکارانش : طبق اظهارات اين کارگر فرش پارس

پيگيری زيادی را برای وصول مطالبات خود از مسئوالن 
اند اما تاکنون نتيجه  نهادهای مستقر در استان انجام داده

 .ای حاصل نشده است
 

تجمعات اعتراضی کارگران پيمانکاری 

 !ورامين –کت ریل گذاری مترو تهران شر
يکی از کارگران پيمانکاری در ورامين از عدم پرداخت 

 -مطالبات مزدی کارگران شرکت ريل گذاری مترو تهران
مرداد ماه خبر داد و اظهار  ۳۵در روز شنبه ( سکاف)ورامين 

های  نفر و در بخش ۳۳اين کارگران که تعداد آنها : داشت
ماه مطالبات  ۲تا  ۳هستند، بين  مختلف مشغول به کار

عالوه بر عدم دريافت دستمزد، . مزدی پرداخت نشده دارند
در . را نيز طلبکارند ۹۴اين کارگران عيدی و مزايای سال 

اين گزارش آمده است که اين کارگران در اعتراض به اين 
وضعيت در مقابل کارگاه ريل گذاری دست به تجمع 

های  با مديران شرکت و وعدهصنفی زدند که پس از ديدار 
آنها مبنی بر پرداخت دستمزدهايشان، اين اعتراضات خاتمه 

پيش از اين نيز در ماه های گذشته اين . يافته است
کارگران بارها در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی، 

  .اعتراضات صنفی ترتيب دادند
 

در انفجار خط لوله گاز گناوه، یک کارگر 

 !رگر جان دادندکا 2مصدوم و 

در جريان حادثه : فرماندار گناوه با اعالم اين خبر افزود
 ۴١مرداد ماه، در خط لوله  ۳۵انفجاری که بامداد روز شنبه 

اينچ انتقال گاز آغار و داالنی شهرستان گناوه اتفاق افتاده 
کارگر مجروح شدند و يک کارگر جان خود را از  ١است 

که در جريان حادثه امروز ساله  ١۴اين کارگر . دست داد
مصدوم شده بود به بيمارستان گناوه بوشهر منتقل شده 

در خصوص . بود، اما در ساعت ده و نيم صبح فوت کرد
کارگر مصدوم اين حادثه نيز که به بيمارستان  ١وضعيت 

گناوه بوشهر انتقال يافتند، گزارشات از حد باالی وضعيت 
بامداد روز جمعه  .مصدوم خبر می دهد ١سوختگی يکی از 

مرداد ماه، کارگر مصدومی که وضعيت وخيمی داشت  ١١
  .در بيمارستان شيراز جان خود را از دست داد
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تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فوالد 

ماه  ۱البرز در تاکستان، در اعتراض به 

 !معوقات مزدی
بر اساس گزارش يکی از کارگران معترضی اين واحد 

رخانه فوالد البرز در شهرستان تاکستان توليدی، کارگران کا
ماه حقوق و عيدی و  ۵در اعتراض به عدم دريافت بيش از 

مرداد ماه، دست از  ۰۳، صبح روز يکشنبه ۹۴پاداش سال 
کار کشيده و در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی بر پا 

در اين گزارش به نقل از اين کارگر آمده است که . داشتند
ماه است که حق بيمه آنها  ۳۵ه، حدود عالوه بر مزد معوق

به تامين اجتماعی پرداخت نشده و برای همين از شروع 
های بيمه آنها تمديد نشده  سال جاری تاکنون دفترچه

کارگران اعتصابی در اين تجمع با بيان اينکه در حال . است
حاضر کارفرما مشکلی از بابت فروش توليدات کارخانه 

تجمع امروز کارگران، کارفرما  در جريان: ندارد، گفتند
کارفرما . کارگران معترض را تهديد به اخراج کرده است

کارگرانی که تمايل دارند از فردا دوشنبه "امروز گفته است 
به همکاری خود در کارخانه ادامه دهند، بايد تعهد کتبی 
بدهند که ديگر نسبت به وضعيت موجود معترض نمی 

اتی روز بعد و در ادامه تجمع اما برغم چنين تهديد. "شوند
اعتراضی کارگران، کار فرما با کارگران معترض به توافق 
رسيد و پس از امضای يک توافقنامه تجمع کارگران به 

طبق توافق کتبی که با ميانجی گری برخی . پايان رسيد
مسئوالن شهرستان بين کارگران و کارفرما انجام شد، قرار 

ت شغلی کارگران تا پايان است کارفرما ضمن تامين امني
شهريور، همه مطالبات معوقه کارگران را يکجا پرداخت 

 .کند
 

 3کارگر شاغل در شهرداری سردشت  2۵۲

 !ماه حقوق دریافت نکرده اند
يکی از کارگران شهرداری سردشت در استان آذربايجان 

: مرداد ماه با اعالم اين خبر گفت ۰۳غربی روز يکشنبه 
های  شهرداری سردشت و سازمان اين کارگران که در

وابسته به آن به صورت رسمی، قرادادی و روزمزدی 
طبق اين . ماه حقوق معوقه طلب دارند ۰مشغول کارند 

گزارش عالوه بر عدم پرداخت دستمزد، شهرداری سردشت 
در پرداخت بيمه کارگران به تامين اجتماعی هم کوتاهی 

سردشت نيز  کرده است و به همين دليل تامين اجتماعی
. ماهه تمديد می کند دفترچه های درمانی کارگران را يک

شهرداری سردشت : گزارش به نقل از اين کارگر می افزايد
دستمزد فروردين ماه را در خرداد ماه و دستمزد ارديبهشت 

از . روز قبل پرداخت کرده است۳۳ماه سال جاری را تقريبا 
ان مطرح کردن طرفی کارگران به دليل ترس از اخراج، تو

اکثر . ها ندارند های کارگری و رسانه مشکالتشان را در نهاد
کنند روز  قريب به اتفاق کارگرانی که در اين واحد کار می

مزدی بوده و به دليل نداشتن قرارداد کار، طبيعتا فاقد 

 .هستند  امنيت شغلی

ماهه نخست سال جاری بر  3کارگر در  34

جان خود را اثر حوادث کار در کرمانشاه 

 !از دست داده اند

بر اساس اعالم روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی 
مرداد ماه انعکاس  ۰۳استان کرمانشاه که در روز يکشنبه 

کارگر بر اثر  ۳۴ماهه نخست سال جاری  ۰يافت، در 
حوادث کاری در استان کرمانشاه جان خود را از دست 

نفر  ۳١، تعداد ۹۴ ماهه نخست سال ۰اين آمار طی . دادند
بود که بنابر اين شاخص در مدت مشابه، امسال افزايش 

نفر که  ۳۳۳ماهه نخست امسال  ۰در طی . يافته است
کارگر مرد می باشند نيز بر اثر  ۳۳۰زن کارگر و  ١شامل 

 .حوادث کاری در اين استان مصدوم شدند
 

کارگر اخراج شده کارخانه  2۵۵تجمع 

  !تانداری فارسکاشی حافظ در مقابل اس
کارگر اخراج شده کارخانه کاشی حافظ در استان  ١۳۳

مرداد ماه با اعالم تجمع خود مقابل  ۰فارس روز يکشنبه 
استانداری فارس از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر 

بر اساس اين گزارش، از ابتدای سال جاری قرارداد . دادند
نشده است، کارگر اين کارخانه تمديد  ۳۳۳شغلی بيش از 

 ۹۴همچنين حق بيمه، سنوات و بخشی از دستمزد سال 
در گزارش به نقل از . اين کارگران نيز پرداخت نشده است

اگر مسئوالن استان فارس به : کارگران آمده است که
مطالبات کارگران کارخانه کاشی حافظ رسيدگی نکنند، به 

اين اين کارگران پيش از . اعتراضات خود ادامه خواهند داد
 .در خرداد ماه نيز تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند

 

تجمع اعتراضی زنان بازنشسته فرهنگی 

 !برای افزایش مقرری خود
نفر از معلمان  ۳۳۳مرداد ماه حدود  ۳۲صبح روز دوشنبه 

بازنشسته زن و مرد در مقابل وزارت کار، تعاون و رفاه 
گان فرهنگی بازنشست. اجتماعی تجمع اعتراضی بر پا کردند

پس از سالها خدمت در آموزش و پرورش و : گويند می
های درس، از مشکالت معيشتی رنج  تدريس در کالس

ها و  بريم و خواهان افزايش عادالنه مستمری می
بر اساس اين . سازی مستمری بازنشستگان هستيم همسان
اين بازنشستگان پيش از اين نيز تجمعات : گزارش

عتراض به وضعيت معيشتی خود بر اعتراضی مختلفی در ا
 .پا کرده بودند

 کارگری زن کشاورز در اثر  23

 واژگونی مينی بوس حامل کارگران،

 !مصدوم و زخمی شدند
سرنشين يک مينی  ١۳مرداد ماه،  ۲بعد از ظهر روز جمعه 

بوس که به طور عمده کارگران زن بودند و برای چيدن 
شترمل به روستای خيار به سرجاليز می رفتند، در مسير ا

احمدآباد به علت واژگون شدن مينی بوس مصدوم و 
از اين مصدومين تعداد : بر اساس اين گزارش. زخمی شدند

 .نفر از کارگران زن به بيمارستان تويسرکان اعزام شدند ۳١
 

بر اثر انفجار دیگ بخار، یک کارگر جان 

 کارگر دیگر ۰خود را از دست داده و 

 !ندبه شدت زخمی شده ا 

مرداد  ۳۹به گزارش آتش نشانی شيراز، صبح روز سه شنبه 
توليد فوم در شهر صنعتی شيراز   ماه، در يک کارخانه

انفجاری رخ داده است که در نتيجه آن دست کم يک 
کارگر ديگر به شدت  ۳کارگر جان خود را از دست داده و 

زخمی شده اند که به دليل شدت جراحات وارده، به 
بر اساس . هيد رجايی شيراز انتقال داده شدندبيمارستان ش

نشانی شيراز، اين حادثه به علت انفجار  اعالم رسمی آتش
های مستقر در شهر صنعتی  ديگ بخار در يکی از کارخانه

شيراز که در زمينه توليد فوم فعاليت داشت اتفاق افتاده 
شدت انفجار در اين کارخانه به حدی بوده که عالوه . است

ب کارخانه فوم سازی، به يک کارخانه مبل سازی بر تخري

 .در مجاورت خود نيز خسارت وارد کرده است
 

کارگر پروژه مرمت  32۵تجمع اعتراضی 

 !مجموعه ارگ قدیم بم
مرداد ماه، کارگران پروژه مرمت  ١۰صبح روز شنبه 

مجموعه ارگ قديم بم در اعتراض به پرداخت نشدن 
ن پايگاه ميراث فرهنگی مطالبات مزدی خود مقابل ساختما

بر اساس اين گزارش کارگران می  .ارگ تجمع کردند
نفر هستيم که از ابتدای سال جاری  ۳١۳نزديک به : گويند

دستمزد و حق بيمه ما پرداخت نشده است و ( چهار ماه) 
توجهی مسئوالن سازمان  به همين دليل در اعتراض به بی

يم گرفتيم از ميراث فرهنگی در پرداخت مطالباتمان تصم
امروز صبح کار در مجموعه ارگ قديم را متوقف کرده و 

در گزارش . مقابل پايگاه ميراث فرهنگی ارگ تجمع کنيم
تجمع صبح امروز : مزبور به نقل از کارگران آمده است که
کار پروژه ارگ بم  نخستين تجمع اعتراضی کارگران مرمت

رای پيگيری کارگران ب ۹۴نبوده و پيش از اين نيز در سال 
. معوقات مزدی خود تجمعات مشابهی را برپا کرده بودند

گويند به دليل مشکالت مالی ديگر قادر  اين کارگران می
به گذران زندگی خود نيستند و اين در حالی است که اگر 
اين وضعيت بيش از اين استمرار پيدا کند حتی توان ثبت 

  .نام بچه هايشان را در مدرسه ندارند
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 اعتراضی کارگران تجمع 

 !ریخته گری ماشين سازی تبریز

مرداد ماه جمعی از کارگران شاغل و  ۳۵صبح روز شنبه 
گری ماشين سازی تبريز در  بازنشسته کارخانه ريخته

اعتراض به طوالنی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی 
خود به صورت همزمان اما جداگانه در بيرون و درون اين 

بر اساس اين . عتراضی بر پا کردندواحد توليدی تجمع ا
نفر بودند  ۳۳کارگران بازنشسته معترض در حدود : گزارش

که به دليل پرداخت نشدن باقيمانده مطالبات دوران 
گری ماشين سازی  اشتغالشان در بيرون کارخانه ريخته

تعداد کارگران شاغل در اين . تبريز تجمع کرده بودند
شود که بيشتر آنها  رآورد مینفر ب ١۵۳کارخانه نيز تا حدود 

از زمان واگذاری مديريت و مالکيت اين کارخانه با مشکل 
در اين حال . اند دريافت به موقع مطالبات خود روبرو شده

مرداد ماه، از سومين روز متوالی  ۳۲گزارش روز دوشنبه 
تجمع کارگران ماشين سازی تبريز در محوطه کارخانه خبر 

جمع امروز همکارانشان در در جريان ت: داد و نوشت
گری اين مجموعه صنعتی نيز به آنها ملحق  کارخانه ريخته

بر اساس اين گزارش کارگران دو واحد ريخته  .اند شده
گری و ماشين سازی تبريز که در حال حاضر تحت 
مسئوليت کارفرمايی واحد فعاليت دارند در تجمع روز 

ران که در اين کارگ .مرداد ماه حضور داشتند ۳۲دوشنبه 
نفر هستند بابت دستمزد ارديبهشت، خرداد و  ۳۳۳۳حدود 

تير ماه سال جاری طلبکارند و در عين حال نگران از اينکه 
در جريان واگذاری مالکيت اين واحد بزرگ صنعتی به 

تفاوتی مسئوالن به  صندوق توسعه فوالد، در صورت بی
جه مشکالتشان اين کارخانه به طور کامل تعطيل و درنتي

 .همه بيکار شوند
 

 اعتراض کارگران  پلی اکریل اصفهان

 !معوقات مزدی  در اعتراض به 

نفر از کارگران  ۰۳۳مرداد ماه حدود  ۳۵صبح روز يکشنبه 
ماه معوقات مزدی خود  ۰شرکت پلی اکريل در اعتراض به 

اين تجمع که از . مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند
داری اصفهان آغاز شده بود، تا صبح مقابل استان ۳۳ساعت 

گويند  کارگران پلی اکريل می. ظهر ادامه داشته است
عالوه بر مشکالت معيشتی ناشی از عدم پرداخت مطالبات 
مزدی، به علت کاهش توليد نگران امنيت شغلی و آينده 
اين قطب نساجی کشور نيز هستند و از مسئوالن 

 .خواهند که به اين وضعيت رسيدگی کنند می

گندم کاران بروجردی یک ماه است که 

 !یک ریال هم دریافت نکرده اند
 "بازتاب"مرداد ماه  ۵بر اساس گزارش روز پنجشنبه 

رئيس اداره غله بروجرد در گفت و گو با اين : بروجرد
با گذشت يک ماه از فصل برداشت : خبرگزاری اعالم کرد

درصد بهای ۳۳گندم و خريد تضمينی گندم، تاکنون فقط 
نامبرده . گندم به گندم کاران بروجرد پرداخت شده است

همچنين تاکيد نمود که حدود يک ماه است که گندم 
کاران بروجرد عليرغم فروش گندم حتی يک ريال هم پول 

کمبود منابع مالی دليل عدم پرداخت . دريافت نکرده اند
بهای گندم اعالم شده اما با اين همه باز هم وعده داده 

مرداد ماه بهای گندم به  ١۳ار است تا شده که قر

 .کشاورزان پرداخت شود
 

 با وعده رسيدگی فرماندار ابهر، 

 !تجمع اعتراضی کارگران موقتا پایان یافت
مرداد ماه، جمعی از کارگرانی  ١بر اساس گزارش روز شنبه 

اخراجی کارخانه تعطيل شده گلريس ابهر از ماهها مطالبات 
پس از : خبر دادند و اعالم داشتندمزدی پرداخت نشده خود 

کارگر بيکار  ۰۵۳، ۹۴تعطيلی اين شرکت در دی ماه سال 
ماه  ۹شده چندين ماه معوقات مزدی و برخی از کارگران تا 

های آنها تا  مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و پيگيری
گزارش به نقل از کارگران می . نتيجه مانده است کنون بی

های گذشته چندين تجمع  ر ماهها و هفتهکارگران د: افزايد
اند  اعتراضی مقابل کارخانه و يا فرمانداری ابهر برپا کرده

تير ماه بوده  ۰۳که آخرين آنها مربوط به روز چهارشنبه 
در اين تجمع که چندين ساعت به طول انجاميد، . است

فرماندار ابهر حاضر شد و به کارگران وعده داد که ظرف 
. کند مدت يک هفته به مشکالت آنها رسيدگی می

اميدواريم که وعده فرماندار در هفته : گويند کارگران می
جاری عملی شده و پس از ماهها انتظار، مطالبات ما 

 .داخت شودپر
 

 معدنکار معدن همکار  4۵۵

 در اعتراض به معوقات مزدی خود، 

 !دست به اعتصاب زدند
 ۴۳۳به گزارش پايگاه اطالع رسانی کاروانسرا حدود 

مرداد ماه لباس  ١صبح روز شنبه  "معدن همکار"کارگر
اين معدنکاران که . کار تن نکردند و دست به اعتصاب زدند

قسمت های استخراج، تونلی و تمام کارگران شيفت يک، 
دفتری بودند به دليل عدم پرداخت حقوق ماه های 
. ارديبهشت، خرداد و تيرماه خود دست به اين اعتصاب زدند
: در اين گزارش به نقل از يکی از معدنکاران آمده است که

با حضور مسئولين معدن در محل اعتصاب، معدنکاران 
خود را دريافت حتی حاضر شدند که فعال يک ماه حقوق 

کنند و به سر کار بازگردند چرا که برای گذران زندگی خود 
به گزارش خبرنگار کاروانسرا از . با مشکل مواجه شده اند

قول يک منبع آگاه در رابطه با مشکالت عدم پرداخت 
حقوق کارگران گفته شده که يکی از کارگران اين معدن 

ه است به که به علت بيماری در بيمارستان بستری بود
دليل نداشتن پول و ناتوانی در پرداخت هزينه بيمارستان و 
اينکه بيمارستان چک کارگر را قبول نکرده است، مجبور به 
فرار از بيمارستان شده و عوامل بيمارستان نيز به حراست 
معدن نامه نگاری کرده و حراست نيز کارت اين کارگر را 

 .نگه داشته است
 

بازنشسته جهاد  تجمع اعتراضی کارگران

 !کشاورزی گيالن
يکی از کارگران بازنشسته جهاد کشاورزی گيالن اظهار 

نفر از کارگران بازنشسته سازمان جهاد  ۳۵۳حدود : داشت
به  ۹۴تا اسفند  ۹۰کشاورزی استان گيالن که از سال 

اند سنوات پايان کار  اند هنوز نتوانسته  مرور بازنشسته شده
به همين دليل تعدادی از اين خود را دريافت کنند و 

مرداد ماه با تجمع  ۳کارگران بازنشسته صبح روز سه شنبه 
مقابل ساختمان سازمان جهاد کشاورزی اين استان 
خواستار پيگيری مسئوالن اين نهاد دولتی جهت دريافت 

اين کارگر در ادامه اظهارات خود . مطالبات خود شدند
بود منابع مالی را دليل اما ظاهرا مسئوالن اين اداره ن: گفت

در حاليکه . عمل نکردن به تعهدات خود عنوان می کنند
اند و به همين  کارگران از ادامه اين وضعيت خسته شده

 .دليل هم تصميم به برپايی اين تجمع گرفته اند
 

 داران حامل گندمی تجمع اعتراضی تریل

 !در مقابل اداره غله شهرستان زابل 

مردادماه پايگاه خبری اوشيدا،  ۳۳به گزارش روز دوشنبه 
دستگاه تريلر حامل گندم در مقابل اداره غله و  ١۳رانندگان 

خدمات بازرگانی شهرستان زابل جهت دريافت حقوق خود 
يکی از  .دست از کار کشيده و مبادرت به تحصن نمودند

رانندگان تحصن کننده که بارگيری گندم به مقصد زاهدان 
از يک سال قبل : اوشيدا گفتکرده است به خبرنگار 

شرکت خليج فارس که طرف قرارداد اداره کل غله و 
خدمات بازرگانی استان می باشد کرايه حمل را پرداخت 

به منظور پيگيری اين مشکل پس از مراجعه . نکرده است
به شرکت حمل ونقل خليج فارس در زاهدان، رييس هيات 

ز هفت هزار مديره اين شرکت تنها بيان داشته که بيش ا
تن گندمی باقيمانده ديگر در سيستان را به سيلوی زاهدان 
حمل کنيد بعدا در مورد مطالبات و مشکالتتان پيگيری می 

  .شود
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!کارگر زندانی آزاد باید گردد

  

 از کارگران مقابل  تن 2۵۵چادر اعتراضی  

 !ورودی مجتمع کشت و صنعت مهاباد 
کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد واقع در آذربايجان 

مرداد ماه از مطالبات مزدی پرداخت  ۴نبه غربی روز دوش
روز است که در  ۳۳بيش از : نشده خود خبر داده و گفتند

اعتراض به عدم پرداخت اين مطالبات معوقه مقابل ورودی 
اند و خواستار رسيدگی مسئوالن به  مجتمع چادر زده

 ١۳۳بر اساس اين گزارش . اند وضعيت نابسامان خود شده
های چهارگانه سبز مهاباد  ل در شرکتنفر از کارگران شاغ

شامل کشت و صنعت مهاباد، مجتمع دامداری و صنعتی 
مهاباد، مجتمع هما مرغ مهاباد و سردخانه زمزم مهاباد تا 

کارگران ضمن . ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند ۳۴
تا زمانی که مديران : گويند شرح مشکالت معيشتی خود می

و استانی به اوضاع ما رسيدگی مجتمع و مقامات محلی 
در ماههای . نکنند، به اين اعتراض صنفی ادامه خواهيم داد

رسد و  هايی از تعديل گسترده نيز به گوش می اخير زمزمه
ها و مشکالت کارگران  نگرانی از بيکاری هم بر نگرانی

 .افزوده شده است
 

 تجمع اعتراضی کارگران خدماتی

 !منطقه یک شهرداری اهواز 
ی از کارگران معترض خدماتی منطقه يک شهرداری يک

 ۳۲اهواز از تجمع اعتراضی کارگران در صبح روز دوشنبه 
مرداد ماه در مقابل پارک شهربازی واقع در فلکه پاداد شهر 

کارگر خدماتی  ۳۵۳حدود : اهواز خبر داد و اعالم کرد
نادری "هستيم که تحت مسئوليت شرکت پيمانکاری 

يه منطقه يک شهر اهواز به جمع آوری ناح ۲در  "اهواز
ی مديران اين شرکت هتوج زباله مشغوليم اما در نتيجه بی

 .بابت چند ماه مزد از کارفرما طلبکاريم
 "نادر اهواز"به گفته کارگران معترض، شرکت پيمانکاری 

دستمزد ماه های فروردين و ارديبهشت را به صورت 
ماه های خرداد و الحساب به آنان پرداخت کرده و دستمزد 

يکی ديگر از . تير را به صورت کامل به آنان بدهکار است
موارد مورد اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 

های آنان  يک اهواز محدوديت حق اوالد و بيمه خانواده
دومين روز تجمع کارگران فضای سبز صبح روز سه . است

زدی آنها مرداد ماه نيز برای تحقق مطالبات م ۳۹شنبه 
گزارش به نقل از کارگران در اين روز می . ادامه يافت

آنچه کارگران شهرداری اهواز هر ماه به عنوان : نويسد
های مزدی قانون است اما اين  دستمزد می گيرند حداقل

از طرفی حقوق . دهد ها کفاف معيشت آنها را نمی حداقل
ن يکبار کند و آ کارگران تنها يکبار در سال افزايش پيدا می

کنند که به هيچ وجه با  ای تعيين می هم به گونه
عالوه . های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد هزينه

بر موارد فوق کارفرمای شرکت پيمانکاری نادر اهواز از 
پرداخت حق اضافه کاری و تعطيل کاری های کارگران 

 .هم خوداری می کند

از  کارگر شهرداری نيشابور، مزد کمتر 3۰

 حداقل دستمزد تعيين شده 

 !دریافت می کنند

مرداد ماه، يکی از کارگران شهرداری  ۳۳روز دوشنبه 
های قانونی کار در خصوص  نيشابور از رعايت نشدن حداقل

کارگر شاغل در فضای سبز شهرداری مرکزی نيشابور  ۰۳
کارگران شاغل در فضای سبز شهرداری : خبر داد و گفت

وه بر آنکه دستمزدی مطابق آنچه مرکزی نيشابور عال
کند دريافت  قانون کار وشورای عالی کار مصوب می

ماه هم هست که دستمزد آنها به تاخير افتاده  ١کنند،  نمی
کارگران فضای سبز شهرداری مرکزی نيشابور به . است

نسبت آنچه که در قوانين کار و تامين اجتماعی تعيين شده 
رخالف قانون ميزان دريافتی کنند اما ب است بيشترکار می

وی در خصوص . آنان زير حداقل های قانون کار است
ميزان دريافتی : ميزان دريافتی خود وساير همکارانش گفت

 ۵۲۳کارگران فضای سبز شهرداری نيشابور هر ماه  مبلغ 
هزار تومان است که اين رقم مطابق با پايه حقوقی که 

هزار تومان می  ۲۳١و مبلغ شورای عالی مزد تعيين کرده 
بر اساس گزارش اين کارگر، . باشد خيلی کمتر است

کارگران شهرداری در اين خصوص مشکالت خود را به 
صورت حضوری به مسئوالن شهرداری، شورای شهر و 

اند اما درعمل هيچ   حتی اداره کار نيشابور انتقال داده
 .تغييری صورت نگرفته است

 

و  ن نائينقطع ناگهانی گاز کارخانه سيما

 !امنيت شغلیاز  کارگر  2۱۵ نگرانی
کارگران کارخانه سيمان نائين در استان اصفهان از قطع 

های اين واحد  گاز اين کارخانه به دليل انباشت بدهی
 "توليدی به اداره گاز شهرستان نائين خبر دادند و گفتند
 ۴ماموران اداره گاز شهرستان نائين صبح روز دوشنبه 

ها وارد کارخانه سيمان  ه دليل انباشت بدهیمرداد ماه ب
با . اند اند و گاز اين واحد توليدی را قطع کرده نائين شده

قطع ناگهانی گاز، به لحاظ فنی زيان غيرقابل جبرانی به 
خرابی  دنبالهای کارخانه سيمان نائين وارد شده و به  کوره
نيروی کار اين واحد  ١۵۳کم  ها، امنيت شغلی دست کوره

: کارگران همچنين اضافه کردند. ليدی تهديد شده استتو
ميليارد ريال خسارت به اين  ۰۳افت فشار گاز افزون بر 

واحد صنعتی وارد کرده است که در صورت تداوم قطعی 
گاز طی روزهای آينده شاهد تعطيلی موقت کارخانه و 

 .کارگر شاغل در آن خواهيم بود ١۵۳بيکاری 

رکت هواپيمایی نفر از بازنشستگان ش ۱۵۵

 !ایران مبادرت به تجمع اعتراضی نمودند
نفر از بازنشستگان  ۵۳۳مرداد ماه،  ۳١صبح روز سه شنبه 

در اعتراض به معوقات  "هما"شرکت هواپيمايی ايران 
حقوقی خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت هواپيمايی در 

 ۹اين تجمع که از ساعت . مهرآباد تهران تجمع کردند
. فته بود تا ظهر همان روز ادامه داشتصبح شکل گر

مطالبات پرداخت  ۹۴از سال : گويند تجمع کنندگان می
نشده داريم و عالوه بر اين، به علت کمبود نقدينگی 
صندوق بازنشستگی هواپيمايی، تا اين لحظه تنها نصف 

. است مستمری تيرماه به بازنشستگان پرداخت شده 
ن پرداخت مطالبات و تا زما: بازنشستگان هما می گويند

توجه مسئولين صندوق بازنشستگی هواپيمايی به خواسته 
 .های آنها، به اعتراضات صنفی خود ادامه خواهند داد

 

 کارگران کشتارگاه سيمرغ در نيشابور،

مزد کمتر از حداقل دستمزد تعيين شده 

 !دریافت می کنند

مرداد ماه،  ۳١بر اساس گزارشی به تاريخ روز سه شنبه 
عالوه : کی از کارگران کشتارگاه سيمرغ در نيشابور گفتي

بر آنکه کارگران اين واحد توليدی دستمزدی مطابق آنچه 
کند دريافت  قانون کار و شورای عالی کار مصوب می

ها نيز به طور کامل به سازمان  کنند، حق بيمه آن نمی
در اين واحد کشتارگاهی . شود تامين اجتماعی واريز نمی

سال سابقه  ۳۳تا  ۲ر مشغول کار هستند که بين کارگ ۲۳
اين کارگران مدت زمان بيشتری از آنچه که . کاری دارند

در قوانين کار و تامين اجتماعی تعيين شده است کار 
مندی و  کنند اما مزايايی چون حق اضافه کاری، عائله می

کارفرمای آنها نسبت به . گيرد مسکن به آنها تعلق نمی
اعتناست، و عالوه بر آن  ورای عالی کار بیمصوبه مزدی ش

تنها پرداخت مزد کارگران در ماه های خرداد و تير ماه  نه
هنوز صورت نگرفته است، بلکه به تازگی دستمزد 

هزار تومان  ۵۵۳ارديبهشت ماه هر کارگر مبلغی در حدود 
هزار تومان از حداقل مزد  ١۳۳بوده است که دست کم 

از اين مشکالت کارگران و پيش . قانونی کمتر است
ها به صورت کتبی و حضوری به مسئوالن  کارخانه بار

کارفرمايی ونهادهای مختلف دولتی واداره کار نيشابور 
شده بود که در عمل تا اين لحظه هيچ کدام از   انتقال داده

مقامات کشتارگاه سيمرغ و يا اداره کار در اين خصوص 
 .اند ای نداده پاسخ قانع کننده
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!دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

  

تجمع اعتراضی کارگران پيمانکاری 

 !پتروشيمی بندر امام

مرداد ماه کارگران پيمانکاری  ۳۵صبح روز شنبه 
پتروشيمی بندر امام خمينی با خواسته افزايش دستمزد 

در اين مجتمع پتروشيمی . دست به تجمع اعتراضی زدند
های مختلف تامين  نفر به واسطه شرکت ۴۳۳۳نزديک به 

غول کارند که شمار قابل توجهی از آنها نيروی انسانی مش
صبح امروز دست از کار کشيده و در واحدهای محل 

اين کارگران خواسته خود را . خدمت خود تجمع کردند
افزايش سطوح مزدی کارگران پيمانکاری عنوان کردند و 

با وجود تخصص و مهارت، بخش عظيمی از اين :گفتند
اين سختی کار برای با وجود . کارگران حداقل بگير هستند

اين که بتوانيم مخارج خانواده هايمان را تامين کنيم مجبور 
. ساعت اضافه کار داشته باشيم ۳۳۳هستيم در ماه بيش از 

پيش از اين بارها برای افزايش : کارگران همچنين افزودند
دستمزد با مديران پتروشيمی و کارفرمايان مذاکرات متعدد 

بر اساس گزارش . تيجه مانده استن ايم که تاکنون بی داشته
مرداد ماه، اين کارگران اطالع رسانی  ۳۲روز دوشنبه 

در روزهای گذشته جلساتی با مسئوالن : کردند و گفتند
اند  داده  ايم که اين مسئوالن وعده پتروشيمی برگزار کرده

های آنها و مساله افزايش سطوح مزدی را دنبال  خواسته
ده مسئوالن پتروشيمی در تحقق در نتيجه در پی وع. کنند

. مطالبات صنفی، تجمع اعتراضی موقتأ خاتمه يافت
کارگران می گويند در صورت خلف وعده مسئوالن، 
مطالبات خود را از طريق مجاری قانونی دنبال خواهيم 

 .کرد
 

 کارگر 4۰  ۀتجمعات چند روز

 !سد حوضيان اليگوردز 
ن معترض پروژه مرداد ماه، يکی از کارگرا ۳۳روز دوشنبه 

سد حوضيان اليگوردز در استان لرستان با اعالم خبر 
کارگر اين پروژه در اعتراض به  ۴۳تجمعات چند روزهی 

اين کارگران  :ماه مطالبات مزدی، گفت ۵عدم پرداخت 
که در پروژه سد حوضيان شهرستان اليگودرز استان 
لرستان مشغول کارند طی روزهای اخير تجمعات متعددی 

قابل ساختمان اداره کار و دفتر نماينده شهرستان را م
آخرين حقوقی که : وی می افزايد. اليگودرز انجام داده اند

کارگران شاغل در سد حوضيان دريافت کرده اند مربوط به 
کارگران می شود  ۹۴دو ماه دستمزد آذر و دی ماه سال 

که چند روز قبل از سفری که معاون اول رئيس جمهور 

اح سد حوضيان داشت، به حساب آنها واريز شده برای افتت
در روز مراسم افتتاحيه سد هم به هيچکدام از آنها . است

همچنين کارگران را . اجازه حضور در مراسم را ندادند
تهديد کردند در صورتی که مشاهده کنند کارگری درباره 
مطالبات مزدی خود با کسی صحبت کند سريعا از کار 

به گزارش اين کارگری سد حوضيان،  بنا. اخراج می شود
تعداد کارگران شاغل در اين پروژه عمرانی به  ۹۴سال 

نفر می رسيد که اسفند ماه با اتمام بخش  ۳۳۳حدود 
زيادی از اجرای سد، تعداد زيادی از کارگران با چند ماه 

بر اساس گزارش روز . مزد معوقه يکجا بيکار شدند
جمعات چند روزه کارگران مرداد ماه، در پی ت ۳۰چهارشنبه 

فرماندار اليگودرز وعده پيگيری مطالبات کارگران سد 
به دنبال اعتراضات و تجمع چند روز . حوضيان را داده است

کارگران سد حوضيان اليگودرز در مقابل ساختمان 
فرمانداری و اداره کار اين شهرستان، سرانجام کارفرمای 

کارگر پروژه  ۴۳عوقه ماه از مطالبات م ١اين پروژه عمرانی 
 .را پرداخت کرد

 

 بيکاری در بين جوانان بروجرد 

 !بيداد ميکند

طی : بروجرد "بازتاب" مرداد ماه ۴به گزارش روز دوشنبه 
چند سال اخير وضعيت صنايع شهرستان بروجرد به گونه 

درصد صنايع بروجرد تعطيل و نيمه  ۵۳ای شده که حدود 
هم با حداقل ظرفيت  درصد باقيمانده ۴۳تعطيل شده و 
بر اساس اين گزارش روز به روز بر تعداد . فعاليت می کنند

واحدهای تعطيل شده و آمار بيکاری شهرستان افزوده می 
فرقی ندارد کارگران با چند سال سابقه در کارخانه ای . شود

مشغول به کار باشند چرا که وقتی تصميم به تعطيلی 
شده و موج بيکاری باز کارخانه باشد همه کارگران اخراج 

طی سالهای اخير بی رونقی . هم گريبانگير جوانان می شود
وسيعی در کارخانجات بروجرد به وجود آمده و کارگران 
زيادی از کار بيکار شده اند که حتی بسياری از مسئوالن 
مربوطه در اين راستا از ارائه آمار دقيق تعطيلی واحدهای 

و انگار هيچ يک از صنعتی در بروجرد گريزان بوده 
مسئوالن بروجرد نمی دانند دقيقا چند واحد در بروجرد 

کارخانه  ۹۴سال . تعطيل و آمار بيکاران در شهر چقدر است
سامان کاشی تعداد زيادی از کارگران را اخراج و بقيه 
کارگران با حقوق معوقه و مشکل بيمه روبرو هستند، 

مل تعطيل و کارخانه کاشی جم ابتدای امسال به طور کا
کارگر  ۳١۳قفل محکمی بر در اين کارخانه زده شد و 

کارگر را امسال  ۳۳۳نساجی بروجرد . کارخانه اخراج شدند

لغو قرارداد کرد و با نيمی از ظرفيت در حال فعاليت است 
روز به روز . اما باز هم انگار وضعيت به پايان نرسيده است

نه تنها شغلی برای بر تعداد جوانان بيکار افزوده می شود و 
جوانان ايجاد نمی شود بلکه افراد و کارگرانی که مشغول 
به کار هستند به داليلی از کار بيکار شده و به خيل 

 .بيکاران می پيوندند
 

ساله یک تعميرگاه در مشهد،  34یک کارگر 

 !در آتش سوزی جان باخت
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 

مرداد ماه يک تعميرگاه  ١۳، روز چهارشنبه ايمنی مشهد
خودرو واقع در منطقه قاسم آباد بلوار شاهد در مشهد آتش 

کارگر مصدوم شدند و يک کودک  ١گرفت و در جريان آن 
 ١۰روز شنبه . ساله نيز جان خود را از دست داد ۳۴کارگر 

مرداد ماه، مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
  ساله ۳۴هد از شاغل بودن اين کودک خدمات ايمنی مش

بر اساس تحقيقات ما، : در تعميرگاه خبر داد و اظهار داشت
دو . اند قربانی، کارگر تعميرگاه بوده ۰در اين حادثه هر 

کارگر بزرگسال دچار سوختگی شدند اما توسط نيروهای 
نشانی نجات يافتند و به بيمارستان منتقل شدند اما  آتش

 .بر اثر خفگی جان خود را از دست داد  ساله ۳۴کارگر 
 

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد 

 در مقابل شهرداری اتوبوسرانی

 !و شورای شهر تهران 
تن از رانندگان  ۴۳۳مرداد ماه نزديک به  ۳١روز سه شنبه 

شرکت واحد اتوبوسرانی جهت حل مشکل مسکن خود در 
بهشت  مقابل شهرداری و شورای شهر تهران در خيابان

اين : اين کارگران می گويند. دست به تجمع اعتراضی زدند
تجمع اعتراضی که تعدادی از خانواده های کارگران با 
حضور خود از آن حمايت نمودند تا پايان حل مشکالت 

مدتهاست که  .تعاونی مسکن همچنان ادامه خواهد داشت
کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی با وجود سرمايه گذاری در 

رکت تعاونی مسکن صنفی خود نسبت به واگذار نشدن ش
معترضين با  .به کارگران  معترض می باشند  خانه

پالکادرهايی که در دست داشتند خواسته های بر حق خود 
آنها همچنين با سر دادن . را به نمايش گذاشته بودند

شعارهائی همچون مدير بی کفايت نمی خواهيم نمی 
ند شهردار حمايت می کند، خواهيم، مدير خيانت می ک

قاليباف قاليباف اعتصاب يادت نره، وعده های دروغين 

به دنبال  .حقوق های نجومی، خشم خود را فرياد می زدند
اين اعتراض جمعی به دعوت يکی از نمايندگان شورای 
شهر، سه تن از نمايندگان کارگران شرکت واحد 

با توجه به  اتوبوسرانی به دفتر شورای شهر رفته و در آنجا
مستندات و گزارش های نمايندگان قرار شد در کوتاهترين 
مدت به خواسته های بحق اين کارگران رسيدگی شود و 
نمايندگان تاکيد داشتند که تا پايان حل مشکل مسکن 
 .همچنان به اعتراضات خودشان ادامه خواهند داد
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!ته، نابود باید گرددجمهوری اسالمی، با هر جناح و دس

  

 تراشيدن سر و تحقير کودکان کار

 !در کرمانشاه

که رئيس سازمان بهزيستی کشور اعالم کرد که پس از اين
. بزودی کودکان کار را از خيابانها جمع آوری خواهد کرد

خبرگزاری هرانا به نقل از نشريه باختر امروز کرمانشاه 
گزارش داد که اخيرا در شهر کرمانشاه برای جلوگيری از 
حضور کودکان کار در خيابانها آنها را گرفته و سرشان را 

تا به خيال خودشان کودکان کار با مشاهده . ندمی تراش
. چنين تحقيری دست از کار و حضور در خيابانها بکشند

اين نشريه به نقل از يکی از اين کودکان نوشته است 
ها را گرفتند و بردند و سر همه را تراشيدند  آمدند بچه":که

ها کاسبی نکنيم، حاال هم ممکنه از  که ديگر سر چهار راه
در شرايطی که اين . ”کنند ند، باز دردسر درست میراه برس

هايشان هستند سرکوبگران  آور خانواده کودکان اکثرا نان
حاکم فکر می کننند با تراشيدن سر آنها و تحقيرشان می 
توانند از حضور آنها در خيابانها که محل کسب و کارشان 

آنهم در شرايطی يکی از اعضای . می باشد جلوگيری کنند
شهر تهران چندی پيش گفته بود بر اساس آخرين  شورای

هزار کودک کار در تهران وجود  ۳۰آمارهای ارائه شده، 

 .دارد
 

یک کارگر پيمانکاری پاالیشگاه ستاره 

 خليج فارس در بندر عباس 

 !اقدام به خودکشی کرد

مرداد ماه، يک کارگر پيمانکاری  ۳۰صبح روز چهارشنبه 
ماه معوقات  ۴س به دليل ستاره خليج فارس در بندرعبا
اين کارگر که در يکی از . مزدی اقدام به خودکشی کرد

شرکت های پيمانکاری زيرشاخه شرکت فالت مشغول به 
 ۴کارگری پيمانکاری ديگر  ۳۳۳۳کار بود، همانند بيش از 

بر اساس اين گزارش، اين  .ماه دستمزد پرداخت نشده دارد
مرداد ماه،  ۳۰کارگر از ساعت ده صبح روز چهارشنبه 

خواهد از  باالی يک سطح مرتفع رفته و اعالم کرده که می
پس از چندين . فرط استيصال اقدام به خودکشی کند

ساعت با وعده مديران شرکت پيمانکار، کارگر مستاصل از 
سطح مرتفع پايين می آيد و همان روز چهار ماه معوقات 

اين . شود مزدی او به صورت انفرادی پرداخت می
کارگری پيمانکاری ديگر  ۳۳۳۳رحاليست که  بيش از د

ماه معوقات مزدی دارند و با وجود اين  ۴اين پااليشگاه 
ای در مورد زمان پرداخت اين مطالبات به  اتفاق هيچ وعده

در عين : گزارش در ادامه می افزايد. آنها داده نشده است

ين گويند، از ادامه کار ا حال کارگران ستاره خليج فارس می
های پيمانکاری زيرشاخه  کارگر که در يکی از شرکت

است، اطمينانی در دست  شرکت فالت مشغول به کار بوده
نيست و ممکن است اين تسويه حساب به معنای خاتمه 

پيش از اين نيز در سال . کار اين کارگر در پااليشگاه باشد
موردی مشابه در همين پااليشگاه اتفاق افتاده است و  ۹۴

ن شرکت های پيمانکاری، پس از تسويه حساب با مديرا
بر . اند کارگری که قصد خودکشی داشته، او را اخراج کرده

مرداد ماه، چندين نفر از  ١۳اساس گزارش روز چهارشنبه 
کارگران ستاره خليج فارس با اشاره به وضعيت نامطلوب 

پس از : معيشتی خود و سرنوشت کارگر معترض گفتند
کارگر و تسويه مطالباتش از وی خواستند پايين آمدن اين 

در مورد ادامه بالتکليفی خود . که ديگر به سر کار بازنگردد
کارگران و سکوت مديران مجموعه و کارفرمايان 

های پيمانکاری، افزودند، به دليل اينکه در سال  شرکت
جديد مطالبات مزدی ما پرداخت نشده، در شرايط معيشتی 

 .بريم یبسيار ناگواری به سر م
 

 ماهه اول سال جاری 3در  در تهران

 نفر بر اثر حوادث کار 3۰۵

 !جان خود را از دست داده اند
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی که 

مرداد ماه منتشر شده است در حوادث  ۵در روز چهارشنبه 
نفر  ۰۳۳ماههی نخست سال جاری  ۰ناشی از کار طی 

نفر مرد و  ۰۴۵دادند که از اين تعداد  جان خود را از دست
در اين مدت بيشترين تلفات حوادث کار به . نفر زن بودند ۰

همچنين در اين مدت . دليل سقوط از بلندی بوده است
، اصفهان با ۰۳، خراسان رضوی با ۳۰های تهران با  استان

 .بيشترين آمار تلفات را در برمی گيرند ١۴و فارس با  ١۲
 

گفت کارگران برای  "شهرآزاد"شهردار 

 !وصول طلب خود اعتصاب کردند
مرداد ماه، در پاسخ به  ۳١شهردار آزادشهر روز سه شنبه 

علت جمع آوری نشدن زباله ها در چند روز گذشته در 
پيمانکار قبلی به بعضی : گفت "تيتر آزاد"گفتگو با خبرنگار 

از کارگران بدهکار است و کارگران برای وصول طلب خود 
نامبرده همچنين تاکيد کرد که . تصاب کرده بودنداع

درصد طلب پيمانکار را  ۹۵شهرداری از لحاظ مالی حدود 
بصورت تحويل زمين به وی پرداخت کرده است اما 
پيمانکار نتوانسته اين زمين را بفروشد و به تعهداتش نسبت 

وی در ادامه صحبتش . به کارگران جامه عمل بپوشاند
. اه است با اين موضوع درگيريمم ۳۳گفت ما حدود 

شهرداری و برخی از مسئولين شهر با پيمانکار و کارگران 
قرار . صحبت کرده اند و بخشی از مشکل حل شده است

است پيمانکار به سرعت زمين را بفروشد و مطالبات 
 .کارگران را پرداخت نمايد

 

 !خواب کارگران کارتن

ارتن خواب در خبرگزاری ايسنا در رابطه با کارگران ک
بندرعباس گزارش داد که کارگران شاغل که به دليل کمی 
دستمزد اجبارا در خيابانها شب را به روز می رسانند عمال 

يکی از اين . اند مفهوم کارتن خوابی را دگرگون کرده
از پنج و نيم ": کارگران به خبرنگار ايسنا گفته است که 

يم شب بايد کار شوم و تا هشت و ن صبح از خواب بيدار می
هزار تومان حقوق بگيرم، در حال حاضر  ١۳کنم تا روزی 

اين کارگر  ".ام کنار خيابان است هم محل خواب و زندگی
کنند و من با  ام در روستا زندگی می خانواده ":می گويد

هزار تومان و مخارج باال و گرانی توانايی  ١۳حقوق روزی 
ر بياورم و حداقل از پس ام را به شه اين را ندارم که خانواده

اجاره خانه و ساير مخارج بر بيايم به ناچار آنها در روستا 
کنند و من هر چندماه يک بار برای ديدن آنها  زندگی می

 ."روم به روستا می

 

 !کارگر شرکت سامسونگ ۱6مرگ 
يک گروه حامی حقوق کارگران در کره جنوبی بر اساس 

يميايی مضر برای اطالعاتی که در مورد کاربرد مواد ش
های شرکت  ست کارگران در خط توليد کامپيوتر و چيپ

سامسونگ که بزرگترين واحد صنعتی کره جنوبی می باشد 
مورد بيماری ناشی  ١۳۳گزارش داد که تا کنون بيش از 

ازاستفاده از اين مواد شيميايی در کارخانه های اين شرکت 

 .در ميان کارگران سامسونگ ثبت شده است
ها عمدتا عبارتند از  ساس اين گزارش اين بيماریبر ا

بيماران . سرطان خون، سل پوستی، لنفوم و ام اس
شناسايی شده عمدتا کارگران واحدهائی توليدی هستند که 

های شرکت سامسونگ  ست در خط توليد کامپيوتر و چيپ
 ۴۳تا  ١۳کارگر در سنين  ۵۵تاکنون . کار می کردند

اما متاسفانه به . اند ها جان باخته ریسالگی به دليل اين بيما
های ضد کارگری شرکت  کاری و سياست دليل پنهان

ها به دليل قرار  سامسونگ، اثبات اين مساله که اين بيماری
گرفتن کارگران در معرض مواد سمی روی داده عمال 

های دولتی حاضر به  به همين دليل، بيمه. ناممکن است
های کارگران  ار يا خانوادهپرداخت غرامت به کارگران بيم

 .درگذشته نشده اند
در اين گزارش تاکيد شده که خانواده برخی از کارگران 
فوت شده گزارش داده اند که شرکت سامسونگ مبالغی را 

 .السکوت به آنان پيشنهاد کرده است به عنوان حق
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زمانی که فردی به فردی دیگر آسيب جسمی وارد می آورد، "

آن هم آسيبی که به مرگ وی بيانجامد، این را ما قتل غير عمد 

می ناميم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پيش بداند که آسيب 

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

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

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

و غير طبيعی می افتند، مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال 

خشونت که مرگ در اثر شليک گلوله و یا به ضرب شمشير، وقتی 

شرایط الزم حيات محروم ساخته و  جامعه هزاران انسان را از

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

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

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

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

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

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 هيچ کس نمی تواند در 

ظاهرا قتل نيست، زیرا  قتلی که. قبال آن از خویشتن دفاع کند

کسی قاتل را نمی بيند، زیرا که مرگ این قربانی چونان مرگی 

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

ولی در هر حال در . بيشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظيفه

 "اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("نگلستانوضع طبقۀ کارگر در ا"فردریک انگلس )
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