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ماهنامه کارگری

در باره زندگی رفیق شهید،
پوران یدالهی

تجمعات اعتراضی پی در پی کارگران
هپکو اراک در اعتراض به معوقات مزدی

سرسخن:
محاکمۀ کارگران در
بیدادگاه های جمهوری اسالمی
در شرایط کنونی روزی نیست که خبرگزاری های جمهوری
اسالمی از بازداشت و محاکمه تعدادی از کارگران ،که به
اعتراض علیه شرایط اسارتبار کار و زندگی خود برخاسته اند
خبر ندهند .هنوز گزارشهای مربوط به دادگاهی شدن
چندین کارگر هفت تپه در شهر شوش و محکومیت آنها به
هشت ماه حبس تعلیقی و  20ضربه شالق بطور کامل در
سطح جامعه منعکس نشده بود که خبر داده شد که دادگاه
انقالب اهواز  ۴۱نفر از کارگران کارخانه فوالد را احضار کرده
است .در همین زمان از محکومیت رسول طالب مقدم از
رانندگان شرکت واحد به دو سال حبس و دو سال تبعید و
 7۴ضربه شالق و مسخره تر از همه دو سال محرومیت
از استفاده از تلفن همراه در دادگاه انقالب تهران به
ریاست قاضی افشاری ،خبر داده شد .همچنین روز دوشنبه
 7مرداد ماه ،شاپور احسانی راد فعال کارگری و بازنشسته
کارخانه پروفیل نورد ساوه در محل کارش بازداشت شده بود.
به دنبال این گزارشات از سنندج نیز خبر رسید که اسحاق
روحی ،فعال کارگری اهل سنندج؛ به اتهام "تبلیغ علیه
نظام" به یک سال زندان محکوم شده است .یکی دیگر از
بازداشت ها و صدور احکام ظالمانه از طرف دستگاه قضائی
جمهوری اسالمی به دستگیر شدگان در اول ماه مه سال
جاری مربوط می شود .نیروهای امنیتی رژیم در روز کارگر
تعدادی از کارگران و حامیانشان را دستگیر کرده بودند که
امروز با بیشرمی تمام ،آنها را به حبس های طویل المدت
محکوم کرده اند .بگیر و ببندهای اخیر در شرایطی صورت
می گیرد که دست اندرکاران رژیم ضد کارگری جمهوری
اسالمی در توجیه اِعمال دیکتاتوری خود علیه کارگران چاره
ای جز تهمت زنی به کارگران و اشاعه دروغ در مورد آنان
نیافته اند.
در شرایطی که بر همگان آشکار است که کارگران مبارز
ایران عمدتا برای دریافت حقوق های معوقه خود و یا حقوق
پایمال شده شان توسط کارفرما و سرمایه دار صاحب
صفحۀ 2
کارخانه ،دست به تجمع و اعتصاب می زنند

صبح روز شنبه  2شهریور ماه ،کارگران هپکو اراک در
اعتراض به بالتکلیفی وضعیت سهامداری و مدیریت شرکت
و معوقات مزدی و مشکالت بیمهای خود در مقابل شرکت
تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک تجمع کردند .کارگران
به علت پایین آمدن تولید در سال  ۹۸و کمکاری سهامدار و
مدیریتی که سازمان خصوصیسازی انتخاب کرده نگران
امنیت شغلی خود هستند .در ماههای اخیر به دلیل نبود کار،
کارفرما مرخصی اجباری و بدون حقوق به کارگران تحمیل
کرده که موجب نگرانی پرسنل شده است .بعد از گذشت ۵
ماه از سال جاری ،کارگران تنها دستمزد کامل یک ماه و
علیالحساب از ماههای فروردین و اردیبهشت را دریافت
کردهاند و نسبت به عدم دریافت دستمزد ماههای تیر و مرداد
معترض هستند .کارگران در روز دوشنبه  ۴شهریور ماه در
ادامه اعترضات دو روز شنبه و یکشنبه تصمیم گرفتنند تجمع
اعتراضی خود را از محل کارخانه به مقابل ساختمان
استانداری در شهر اراک انتقال دهند .آنها در مسیر کارخانه
تا استانداری ،شعارهایی در راستای خواسته های صنفی و
مزدی خود سر دادند .روز سهشنبه  ۵شهریور ماه ،کارگران
درادامه اعتراضات خود برای ساعاتی محور راهآهن شمال به
جنوب اراک را بستند .کارگران هپکو در روز یکشنبه ۱0
شهریور ماه ،با تعهد مسئوالن وزارت صنعت معدن و تجارت
مبنی بر حل مشکالت هپکو و انجام اقدامات اجرایی تا ۱0
روز آتی ،تصمیم گرفتند که فعال اعتراضات خود را به حالت
تعلیق درآورند .اخیراً وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
کارگران متعهد شده که در کوتاهترین زمان ممکن اولین
خواسته پرسنل شرکت مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت
سهامداری هپکو را مشخص کند.

جان باختن یک کارگر ساختمانی  ۳۴ساله
در اثر سقوط از داربست
روز جمعه یکم شهریور ماه ،یک کارگر جوان  ۳۴ساله هنگام
کار به روی داربستِ ساختمان در حال ساخت در همدان ،از
داربست طبقه  ۵ساختمان به پایان سقوط کرد و به علت
شدت صدمات وارده در دم جان خود را از دست داد.

چریک فدایی خلق رفیق پوران یدالهی در سال  ۱۳2۹در
اصفهان چشم به جهان گشود و بدلیل شغل پدر ،دوران
کودکی را در آبادان گذراند .پدرش کارگر شرکت نفت بود،
کارگر آگاهی که در اعتصاب های شرکت نفت در آن دوره
در آبادان نقش فعالی بر عهده داشت .به دنبال کودتای
امپریالیستی  2۸مرداد پدرِ رفیق پوران را به دلیل ارتباطاتش
با حزب توده دستگیر و زندانی کردند .وی پس از آزادی از
زندان از شرکت نفت اخراج و مدتی به همراه خانواده در
روستا مقیم شد .زندگی در روستا به پوران امکان داد که
چگونگی زندگی و دردها و رنج های روستائیان را از نزدیک
شاهد باشد .با توجه به موقعیت پدر ،پوران از کودکی در
خانواده ای کارگری و سیاسی پرورش یافت و از همان
کودکی با مسائل سیاسی آشنا گشته و آگاهی سیاسی کسب
نمود .با توجه به صداقت انقالبی فراوان در پوران ،آگاهی
وی از دالیل اصلی فقر و فالکت توده ها و شناخت ماهیت
ضد خلقی رژیم شاه باعث شده بود که تحمل اختالفات
طبقاتی که هر روز در جامعه شاهد آن بود برایش حقیقتاً
عذاب آور گردد .بعد از مدتی زندگی در روستا ،پدر همراه با
خانواده خود به تهران رفت و مقیم تهران شد .در تهران،
پوران در کالس چهارم متوسطه بود که در چهارچوب برنامه
های درسی اش ،کنفرانسی در باره تاریخ بعهده اش گذاشته
شد که او در این کنفرانس برخالف شیوه رایج در دبیرستانها
با دیدی علمی و مادی به بررسی رویداد های تاریخی
پرداخت و از ستمدیدگانی که سازندگان واقعی تاریخ اند دفاع
نموده و ستم ها و رنج هایی که طبقات حاکمه بر توده ها
روا می دارند را محکوم نمود .خبر این برخورد به ساواک
رسید و مزدوران سازمان امنیت پوران را همراه با پدرش به
بازجویی برده و از پدرش تعهد گرفتند تا مانع این نوع اظهار
نظر ها و فعالیت های آنچنانی از طرف دخترش شود.

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!

صفحه۳
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دست اندرکاران جمهوری اسالمی که رشد و گسترش و اوج تجربه مبارزات طبقه کارگر در سطح جهانی نشان داده است
از صفحه 1
محکومیت کارگران ...
گیری مبارزات طبقه کارگر در دی ماه سال  ۹6و سال ۹7که در هر مقطعی که مبارزات کارگران و توده های ستمدیده
این کارگزاران سرمایه داران مثالً از زبان ابراهیم رئیسی،
لرزه بر سلطه ددمنشانه شان انداخت امروز فرصت یافته اند دچار افول می گردد بالفاصله بورژوازی و رژیم های
رئیس جنایتکار قوه قضائیه ،بیشرمانه مطرح می کنند که
تا از کارگران انتقام بگیرند؛ از کارگرانی که در جریان حافظش یورشی را جهت تغییر اوضاع به نفع طبقه حاکمه و
"برخی در پوشش اعتراضات کارگری ،اهداف دیگری را
قیامهای دی ماه  ۹6و مبارزات پرشور سال  ۹7با جسارت و محکمتر کردن بندهای اسارت بر دست و پای طبقات
دنبال میکنند " .البته ابراز چنین اتهامی به کارگران از طرف
محروم و استثمارشونده سازمان می
فرد مزبور جای تعجب ندارد .ابراهیم
محکومیت های سنگین کارگران که هر روز در مطبوعات جمهوری اسالمی دهند .بر این اساس ،این واقعیتی است
رئیسی کسی است که ننگ آلودگی
که یورش اخیر حکام جمهوری اسالمی
منعکس می گردد به روشنی نشان می دهند که دیکتاتوری حاکم در تالش است
دستانش به خون صدها زن و مرد و
به کارگران و محکوم کردن آنان به
تا با ایجاد فضای رعب و وحشت ،سدی در مقابل مبارزات بی وقفه کارگران ایجاد
جوان و پیر این مملکت را با خود یدک
حبس و یا صدور احکام سنگین و ظالمانه
می کشد .او از سن  ۱۸سالگی در رکاب
نموده و سلطه اهریمنی خود را تداوم بخشد .به همین دلیل باید با تمام امکانات در حق آنان ،تقاص ناتوانی کارگران و
جمهوری اسالمی به کار سرکوب و
در مقابل رژیم جمهوری اسالمی ،این حافط نظم ظالمانه سرمایه داری حاکم ستمدیدگان در پیش گرفتن شیوه ای از
جنایت مشغول بوده است و لذا ضدیت
ایستاد و ضمن محکوم کردن احکام بیداد گاه های رژیم ،خواهان آزادی بی قید مبارزه اصلی است که به سرنگونی
با کارگران در ذات او نهفته است .در
تمامیت جمهوری اسالمی با هر جناح و
و شرط کارگران زندانی شد .این خواست انقالبی باید با مبارزه جهت سرنگونی
همین راستا سعید عمرانی ،معاون
دسته و در نهایت رسیدن به سوسیالیسم
دادستان کل ایران نیز به کارگران
رژیم حاکم و مبارزه برای قطع قطعی هر گونه نفوذ امپریالیسم در ایران که مسبب منجر می شود.
تهمت زده و می گوید که ":عوامل و
اصلی همه مصائبی است که امروز کارگران و دیگر توده های تحت ستم ما با آن محکومیت های سنگین کارگران که هر
عناصری در جریان اعتراضهای
دست به گریبانند همراه گردد تا جهت اصلی مبارزات طبقه کارگر ایران را روشنی روز خبرش در مطبوعات جمهوری
کارگران نیشکر هفت تپه ،پول گرفته
اسالمی منعکس می گردد به روشنی
بخشد و مبارزات آنها را از مرحله کنونی ارتقاء بخشد.
بودند و میخواستند به هر طریق که
نشان می دهند که دیکتاتوری حاکم در
شده آنجا را به آشوب بکشند".
تالش است تا با ایجاد فضای رعب و
بی باکی تمام علیه نظم ظالمانه موجود بپاخاستند و زمین را
دروغ های بیشرمانه و جو سازی های رذیالنۀ دست
زیر پای حاکمان سرکوبگر به لرزه در آوردند .این مبارزات وحشت ،سدی در مقابل مبارزات بی وقفه کارگران ایجاد
اندرکاران قوه قضائیه جمهوری اسالمی که جهت باز
هرچند به دلیل فقدان یک رهبری انقالبی متشکل در رأس نموده و سلطه اهریمنی خود را تداوم بخشد .به همین دلیل
گذاشتن دست خود برای صدور احکام باال و سنگین برای
جنبش که بتواند با اعمال قهر انقالبی علیه قهر ضد انقالبی هم باید با تمام امکانات در مقابل رژیم سرکوبگر جمهوری
کارگران مبارز ما صورت می گیرد ،در نفس خود بیانگر ترس
رژیم ،شرایط مبارزه را به نفع گسترش مبارزات کارگران اسالمی ،این حافظ نظم ظالمانه سرمایه داری حاکم ایستاد
و وحشت سردمداران رژیم از مبارزات کارگری و رشد آن
تغییر داده و سرنگونی ارتجاع حاکم را عملی سازد ،فروکش و ضمن محکوم کردن احکام بیداد گاه های رژیم ،خواهان
می باشد .واقعیت این است که مبارزات کارگری از همان
نمودند ،اما چنان تجارب مبارزاتی ارزشمند و تأثیرات انقالبی آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی شد .این خواست
بدو روی کار آمدن رژیم همواره صحن جامعه ایران را
به جای گذاشتند که مرتجعین خود را موظف می دانند به انقالبی باید با مبارزه جهت سرنگونی رژیم دیکتاتور حاکم و
مبارزاتی نگاه داشته و روحیه عدم تسلیم طلبی در مقابل
هر نحوی شده و با هر درنده خوئی ای طعم انتقام خود را مبارزه برای قطع قطعی هر گونه نفوذ امپریالیسم در ایران
ظلم و زور را تقویت کرده است و امروز نیز کارگران مبارز
به کارگران و زحمتکشان حامی آنان بچشانند .آنها به امید که مسبب اصلی همه مصائبی است که امروز کارگران و
ایران با تداوم مبارزات خود علیه سرمایه داران و رژیم
آن هستند که کارگران تحت ستم ایران ،دیگر جرأت مبارزه دیگر توده های تحت ستم ما با آن دست به گریبانند همراه
جمهوری اسالمی به مثابه رژیم سرمایه داران نقش بسیار
برای تحقق خواستهای به حق خویش و مبارزه علیه این گردد تا جهت اصلی مبارزات طبقه کارگر ایران را روشنی
مؤثری در رشد و ارتقای آگاهی و روحیه انقالبی در جامعه
رژیم حامی سرمایه داران داخلی و خارجی را به خود ندهند .بخشد و مبارزات آنها را از مرحله کنونی ارتقاء بخشد.
ایفاء می کنند.

احضار گروهیِ کارگران معترض فوالد اهواز به

اعتصاب کارگران رسمی نیشکر هفت تپه

دادگاه انقالب
بر اساس گزارش روز سه شنبه  ۵شهریور ماه ،دادگاه انقالب اهواز  ۴۱نفر
از کارگران کارخانه فوالد را احضار کرد و از کارگران خواست که خود را به
شعبهِ  20این دادگاه معرفی کنند .این احضار در شرایطی است که در تجمع
اعتراضی کارگران این واحد تولیدی به عدم پرداخت مطالبات صنفی و مزدی
خود تنی چند ازکارگران  ،در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان سخنانی
ایراد کردند و یکی از کارگران معترض در ارتباط با خواسته های به حق
کارگران در بخشی از سخنان خود با توجه به مصادف بودن این امر با
روزهای محرم و عاشورا گفت" :برای خانواده حسین گریه میکنی! این به
درد خودت میخوره .خانواده من رو هواست .با خانواده حسین فرقی ندارد،
تالش نکن که اخذِ بهشت بگیری ،تالش کن مسئولیت پذیر باشی و
همچون من توی خیابان بایست! سجاده نیست ،منبر نیست ،منبری که
مشکالت مردم را نگه ،چوبی بیشتر نیست و کسی که روی منبر می رود و
رسالت منبر را ادا نمیکنه ،میمونی هست که از سر منبر می رود باال"!

روز پنجشنبه  ۱۴شهریور ماه ،تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه اطالع دادند که :کارگران رسمی
شرکت هفت تپه که تعداد آنها بیشتر از  ۴00نفر می باشند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد تیر ماه
دست از کار کشیده و مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند .بر اساس این گزارش ،کارگران معترض پس
از چند ساعت ،اقدام به رفتن به داخل دفتر مالی کرده و در پی این اقدام کارگران با مسئول مالی شرکت
در گیر شدند.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
در بارۀ زندگی رفیق پوران .....
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از صفحۀ 1

رفیق پوران در خرداد سال  ۱۳۴7تحصیالت متوسطه اش را تمام کرد و با شرکت در
کنکور ،در دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در نتیجه از مهر ماه همان سال
جهت ادامه تحصیل به دانشکده فنی رفت .با توجه به آگاهی سیاسی رفیق ،محیط
مبارزاتی دانشکده فنی کامال با روحیات او انطباق داشت بطوری که در جریان اعتصابات
دانشگاه در آن سالها پوران همواره در صف اول قرار داشت و عمال به همه نشان می داد
که هیچ باکی از دشمن ندارد.
رفیق پوران که در یک خانواده ای کارگری به دنیا آمده و همواره تشنۀ آموختن
مارکسیسم – لنینیسم بود ،با استفاده از امکاناتی که محیط دانشگاه در اختیارش می
گذاشت پیگیرانه تالش نمود تا شناخت خود نسبت به جهان بینی طبقه کارگر را هر چه
بیشتر عمق و گسترش بخشد .او که با همه وجود به آرمانهای طبقه کارگر باور داشت با
رستاخیز سیاهکل چشم انداز نوینی در مقابلش قرار گرفت  .با شروع مبارزه مسلحانه عمال
بن بست حاکم بر مبارزات کارگران و ستمدیدگان در آن مقطع تاریخی در هم شکسته
شد و راه اصلی رهایی مقابل همه انقالبیونی قرار گرفت که قلبشان با دردها و رنج های
کارگران و ستمدیدگان می تپید .پوران در همان سال  ۵0توانست با چریکهای فدایی
خلق ارتباط گرفته و به جریان سیاسی ای بپیوندد که عزم کرده بود سکوت قبرستانی ای
که رژیم شاه بر جامعه تحمیل کرده بود را در هم شکند .چریکهای فدایی خلق از زبان
تئوریسین خود رفیق مسعود احمدزاده ندا سر در داده بودند که" :مگر نه این است که
وظیفه ای که تاریخ بر عهده رزمندگان پیشرو انقالب نهاده است ،این است که از طریق
عمل آگاهانه انقالبی و ایجاد ارتباط با توده ،در حقیقت نقبی به قدرت تاریخی توده بزند
و آنچه را که تعیین کننده سرنوشت نبرد است ،وسیعا به میدان مبارزه واقعی و تعیین
کننده بکشاند" .حال رفیق پوران نیز به مثابۀ رزمنده پیشرو انقالب ،امکان یافته بود که
همه استعدادها و توان خود را در پیشبرد و اعتالی این راه بگذارد ،راهی که در تداوم خود
باعث شد چریکهای فدائی خلق جایگاه بزرگی در قلب کارگران و ستمدیدگان پیدا نمایند.
با پیوستن رفیق پوران به چریکهای فدایی خلق ،وی زندگی مخفی خود را به عنوان یک
انقالبی حرفه ای آغاز کرد و در شرایطی که قرار به تشکیل شاخه ای از سازمان در مشهد
بود و رفقائی برای این کار آماده شده بودند ،رفیق پوران نیز به همراه رفیق بهروز عبدی
به مشهد اعزام شدند .در بهمن سال  ۵۱قرار می شود که رفقای شاخۀ مشهد در سالگرد
انقالب سفید شاه جنایتکار ،با ترتیب دادن یک عملیات انقالبی ،اهداف ضدمردمی رژیم
شاه را افشاء نموده و توجه مردم را به راه رهایی از سلطه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه
جلب کنند .رفقا در تدارک این عملیات بودند که ساعت سه بعد از ظهر روز سوم بهمن
بمبی که درست کرده بودند قبل از موعد و در پایگاه آنها منفجر شد .در اثر این انفجار
ناخواسته رفیق بهروز عبدی به شهادت رسید و رفیق پوران بشدت مجروح گردید .به
دنبال این انفحار که در پایگاه رفقا در خیابان "خواجه ربیع" مشهد رخ داد نیروهای دشمن
سررسیده و رفیق پوران را به بیمارستان منتقل نمودند .اما رفیق برغم حال وخیمی که
داشت ،در راه بیمارستان در لحظه کوتاهی که به هوش می آید سیانور خود را خورده و
مبادرت به خودکشی می کند تا زنده به دست دشمن نیفتد .در زندگینامه ای که سازمان
در سال  ۵2در باره رفیق پوران نوشته است آمده که ":بنا به اعتراف یکی از مزدوران
دشمن ،تا سه روز معده رفیق را در بیمارستان شستشو می دادند تا شاید بتوانند او را زنده
نگهدارند" .اما تالشهای دشمن به نتیجه نمی رسد و رفیق پوران به شهادت می رسد .به
این ترتیب رفیق پوران در آخرین لحظات فعالیت انقالبی خود بار دیگر نشان داد که
ایمانش به آرمانهای طبقه کارگر آنچنان سترگ بود که به خاطر حفظ اسرار توده ها
حاضر نشد زنده به دست دشمن بیفتد.
با شهادت این رفیق ارزنده در بهمن سال  ، ۵۱طبقه کارگر دالور ما یکی از رهروان پر
شور خود که در زندگیش نشان داده بود که "آمیخته ای از عشق به خلق و نفرت بدشمن
" می باشد را از دست داد و چریکهای فدایی خلق نیز رزمنده ای را از دست دادند که
"صداقت،مهربانی و عاطفه عمیق او به خلق و رفقایش از یاد رفتنی نیست".
یاد رفیق پوران یدالهی گرامی و راهش پر رهرو باد!
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تجمع کارگران شرکت آذراب اراک در اعتراض به معوقات
مزدی و بالتکلیفی شرکت

روز سه شنبه  ۱2شهریور ماه ،کارگران شرکت آذر آب اراک با تجمع در میدان شهدای
این شهر (باغ ملی) ،خواستار دریافت مطالبات صنفیشان شدند .کارگران این واحد تولیدی،
دستمزد ماههای تیر و مرداد را دریافت نکردهاند و بخشی از دستمزد خرداد را نیز طلب
دارند .کارگران معترض گفتند :بالتکلیفی وضعیت کارخانه مهمترین مشکل ما کارگران
است .ما از مسئوالن انتظار داریم وضعیت تولید و کارخانه را روشن کنند .

صبح روز یکشنبه  ۱0شهریور ماه ،کارگران فاز  ۱2پارس جنوبی پاالیشگاه نهم ،در
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و معوقات مزدی از سوی پیمانکار پیشین خود ،در
محوطه پاالیشگاه تجمعی را بر پا داشتند .کارگران معترض میگویند :عیدی و سنوات
سالهای  ۹6و  ۹7و همچنین حق کمپ ما از سوی این پیمانکار پرداخت نشده است.
این در حالیست که بارها به نهادهای مختلف مراجعه کردهایم و خواستار پرداخت معوقات
مزدی خود شدیم.کارگران می گویند در اسفندماه که رئیس جمهور به کنگان آمد ،به ما
وعده دادند که مطالبات مزدی ما تا فروردین ماه پرداخت میشود االن شهریور ماه هم
رسیده اما هنوز خبری از پرداخت معوقات نیست! کارگران معترض از کارفرمای مادر و
مدیریت پاالیشگاه درخواست دارند که به موضوع ورود کنند و مطالبات مزدی شان را از
پیمانکار بگیرند.

پرستاران در اعتراض به خشونتهای اخیر نیم ساعت سکوتِ
اعتراضیِ کردند!
روز یکشنبه  27مرداد ماه ،پرستارانی که به کمپین مجازی در اعتراض به خشونت های
اخیر پیوستهاند ،در یک حرکت جمعی نیم ساعت سکوت اعتراضی کردند .پرستاران
میگویند :در طی سه هفته گذشته  ۴بار پرستاران در بیمارستان های نقاط مختلف کشور
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و البته خشونتهای کالمی و رفتاری در طی همه شیفتها
به شکلهای مختلف در حال وقوع است .سکوتِ اعتراضی ما به نوعی حرکت رسانهای
برای حساس کردن رسانههای جمعی و اقدام جدی علیه این خشونتهاست .در طی این
حرکت نمادین تمام خدمات الزم توسط پرستاران در سکوت کامل به بیماران ارائه خواهد
شد و فقط ارتباط کالمی قطع خواهد شد.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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کارگران پیمانی شهرداری شاهین شهر در

اعتراض کارگران شهرداری اردستان به

استان اصفهان به اعتراض بر خاستند

عدم پرداخت دستکم  ۳ماه

روز سه شنبه  ۱2شهریور ماه ،حدود  20۹نفر از کارگران
شهرداری شاهین شهر در مقابل ساختمان شهرداری دست
به تجمع اعتراضی زدند و گفتند :میخواهیم وضعیت
استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود .آنها مدعیاند
که در نتیجه حضور پیمانکار شاهد کاهش مطالباتشان
هستند و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده
است .حقوق دریافتی آنان کفاف زندگیشان را نمیدهد و در
این بین شرکت واسطهای که هیچ نقشی در خدمات شهری
ندارد به واسطه کار آنان ،به سودهای کالنی دست پیدا کرده
است .گزارش می افزاید :کارگرانی که توسط شرکتهای
واسطه نیروی انسانی در شهرداری شاهین شهر مشغول به
کار هستند ،ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری
آنها وجود دارد.

معوقات مزدی

تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین
در اعتراض به وضعیت شغلی خود
روز یکشنبه  ۱0شهریور ماه ،گروهی از کارگران کارخانه
کنتورسازی ایران واقع در شهرصنعتی قزوین در اعتراض به
ادامه بالتکلیفی خود در مقابل استانداری تجمع اعتراضی
بر پا داشتند .یکی از کارگران با بیان اینکه از اول مرداد ماه
سال جاری بعد از ممنوعیت ورود حدود  200کارگر کارخانه
کنتورسازی ایران به کارخانه ،علیرغم اینکه دادستان قزوین
مجوز ورود دوباره کارگران به کارخانه را صادر کرد .اما
همچنان بالتکلیفیم .بر اساس این گزارش به نقل از
کارگران :آنها در مرحله نخست به دنبال از سر گیری فعالیت
کارخانه هستند ،چرا که شرایط تولیدی در کارخانه
کنتورسازی فراهم است اما هیچ تولیدی در کارخانه آغاز
نمیشود چون کارفرما سعی در تعطیلی کارخانه دارد .در
کارخانه کنتورسازی ایران حدود  ۳۵0تا  ۴00کارگر کار
میکردند اما طی دو تا سه سال گذشته تعداد کارگران به
حدود  200کارگر کاهش یافته است.
از سال  ۹۵تاکنون حدود  2۵ماه مزد معوقه از کارفرما
طلبکاریم و پرداخت حق بیمههایمان نیز با مشکل جدی
مواجه است .کارگران معترض بارها برای مشخص شدن
وضعیت پرداخت مطالبات خود به مسئوالن مراجعه کردهاند
اما تاکنون نتیجهای نگرفتهاند .روز چهارشنبه  ۱۳شهریور
ماه ،کارگران شرکت کنتورسازی شهرستان البرز استان
قزوین برای چهارمین روز متوالی از روز شنبه  ۹شهریور ماه،
با شعار «شرکت کنتورسازی ننگ خصوصی سازی » مقابل
استانداری قزوین تجمع کردند و خواستار پیگیری مطالبات
خود اعم از حقوق معوقه حدود  ۳0ماهه و سنوات خود از
مسئوالن شدند .این کارگران بار دیگردر روز پنجشنبه ۱۴
شهریور ماه ،ز همزمان با حضور وزیر کشور برای شرکت در
مراسم تکریم استاندار قزوین و معارفه استاندار جدید مقابل
دانشگاه بین المللی امام خمینی تجمع اعتراضی بر پا
داشتند.

بر اساس گزارش روز دوشنبه  ۱۱شهریور ماه ،کارگران
شهرداری اردستان در روزهای گذشته دست به تجمعات
اعتراضی به خاطر کسب معوقات مزدی خود در مقابل
ساختمان شهرداری زدند .عصر روز شنبه  ۹شهریور ماه،
سرپرست شهرداری اردستان در نشستی با خبرنگاران از
کمبود منابع مالی و نبود درآمد کافی شهرداری اردستان خبر
داده و گفته بود :کارگران علیرغم اینکه به دلیل دریافت
نکردن  ۳ماه دستمزد دچار مشکالت معیشتی هستند اما با
صبوری و نجابت خود همچنان در حال انجام خدماترسانی
به شهروندان هستند .شهرداری اردستان  ۴۱میلیارد ریال به
نیروی کار خود و پیمانکاران بدهکار است که در تالش
هستیم با تامین منابع مالی بخشی از آن را تا اول مهر
سالجاری پرداخت کنیم.

شماره  ، 68پانزدهُم شهریور 1398

صبح روز سه شنبه  ۱2شهریور ماه ،شماری از کارکنان
شاغل در دفاتر سهام عدالت که از استانها و شهرستانهای
مختلف برای پیگیری وضعیت شغلی خود عازم تهران شده
بودند ،گفتند :مطالبات مزدی ما از سال  ۹7و مطالبات
بیمهای ما از سال  ۹۴به تاخیر افتاده است .یکی از کارگران
معترض در تجمع گفت :اصلیترین خواسته کارکنان سهام
عدالت در اجتماع امروز سه شنبه ،توجه به امنیت شغلی آنها
در الیحه آزادسازی سهام عدالت است که قرار است به
زودی در صحن علنی مجلس مطرح و برای تصویب به رای
گذاشته شود .در الیحه مذکور به امنیت شغلی کارکنان سهام
عدالت که بیش از  ۱۳سال است در مجموعه شرکتهای
سهام عدالت شهرستانی سابقه کار بیمهای داشته و عمر مفید
خود را در شرکتهای مذکور سپری کردهاند ،هیچگونه
توجهی نشده است .صبح روز چهارشنبه  ۱۳شهریور ماه،
مجددا کارگران تعاونی سهام عدالت به همراه جمع دیگری
از همکاران خود درمقابل ساختمان مجلس دست به تجمع
زدند.

 ۸۰درصد بیمهشدگان تامین اجتماعی را
مردان و تنها  ۲۰درصد آنها را زنان تشکیل
میدهند!

خاتمه تجمعات اعتراضی کارگران قُرُقبان
بیکار شدهِ شرکت جنگل شفارود
روز یکشنبه  ۱0شهریور ماه ،یکی از کارگران بیکار شدهِ قرق
بان گفت :کارفرما به اعتراضِ کارگران قرقبان شرکت
جنگل شفارود توجهی نکرد و مسئوالن استانی و شهرستانی
نیز جز وعده حمایت کار دیگری نکردند و اعتراضات ما بدون
کسب نتیجه ای خاتمه یافت .حدود  270نفر از جمله
نیروهای پرسابقه شاغل در شرکت جنگل شفارود هستند که
به صورت مستمر در حفاظت از جنگلهای مناطق تالش،
رضوانشهر و ماسال فعالیت داشتهاند.
کارگران بیکار شده از روز جمعه  2۵مرداد ماه تا روز شنبه 2
شهریور ماه ،در اعتراض به بیکاری زودهنگام در مقابل
شرکت جنگل شفارود تجمع کردند تا شاید شغل از دست
رفته خود را بازیابند .مهمترین خواسته آنها بازگشت به کار
و پرداخت معوقات مزدی  6تا  ۸ماهه بود که تا این لحظه
محقق نشده است .بیتوجهی مسئوالن و ادارات کار به ویژه
مسئوالن اداره منابع طبیعی به وضعیت کارگران قرقبان که
سالها در جنگلهای گیالن مسئولیت حفاظت از جنگل را
برعهده داشتهاند و کارگران شاغل در بخشهای دیگر
شرکت جنگل شفارود که مشکالت صنفی متعددی دارند،
باعث ناامیدی کارگران شده است.

بر اساس گزارش روز دوشنبه  ۴شهریور ماه ،بنا به اطالعات
منتشر شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و
اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ،تعداد کل بیمهشدگان
فعال سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال  ،۹7تعداد ۱۳
میلیون و  ۳0۱هزار و  ۱۳۳نفر است که  ۸0درصد
بیمهشدگان را مردان و  20درصد آنها را زنان تشکیل
میدهند .از مجموع بیمهشدگان این سازمان ،بیشترین تعداد
افراد بیمه شده به گروه سنی  ۳۹-۳۵سال تعلق دارد که
حدود  2۱.۱۹درصد از کل جمعت بیمه شده فعال را شامل
میشود .کمترین تعداد بیمه شده به گروه سنی  7۴-70سال
تعلق دارد که هشت صدم درصد از کل بیمه شدگان فعال
سنین ۱۵تا  7۴سال را شامل میشود .بیشترین تعداد بیمه
شده مرد و زن به گروه سنی  ۳۹-۳۵سال تعلق داشته که
به ترتیب حدود  20.7۵درصد و  22.۹۴درصد جمعیت هر
گروه از کل را شامل میشود.

تشکل های مستقل کارگری ،حق کارگران است!
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بازنشستگان مخابرات آذربایجان شرقی به
یک تجمع اعتراضی دست زدند

صبح روز دوشنبه  ۴شهریور ماه ،جمعی از بازنشستگان
کشوری مقابل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با خواستِ
اجرای بیمه فراگیر و جامع برای خود ،دست به تجمع
اعتراضی زدند .آنها خواستار برخورداری از بیمه جامع و کامل
و فراگیر پیش از درمان ،حین درمان و پس از درمان که با
توجه به اصالحیه ماده  ۱۳قانون مدیریت خدمات کشوری
الزماالجراست ،می باشند .همچنین آنها تبدیل صندوق
بازنشستگی به سازمان بازنشستگی و اجرای کامل ماده 6۴
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن مبتنی بر تعیین
حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران و
موظفین بر اساس شاخص خرید زندگی ساالنه و به رسمیت
شناخته شدن تشکل مستقل را خواستارند.

صبح روز سهشنبه  ۵شهریور ماه ،جمعی از بازنشستگان
مخابرات آذربایجان شرقی با تجمع در مقابل اداره مرکزی
مخابرات استان ،خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند.
معترضین گفتند :ما خواستار اجرای کامل و دقیقِ
دستورالعملهای استخدام سال  ۸۹و همچنین پرداخت
مطالبات معوق خود هستیم .بازنشستگان مخابرات
آذربایجان شرقی که حدود  ۵00نفر می باشند ،خواستار آن
هستند که  :مسئوالن همه دستورالعملها و مقررات را اجرا
کنند.

در پی اعتراضات متداوم یک ماه از

در حین کار بر اثر برق گرفتگی در زمین
کشاورزی
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس ،سخنگوی
اورژانس کشور گفت :ظهر روز پنجشنبه  2۴مرداد ماه ،حادثه
برقگرفتگی به آدرس روستای میانبال در شهرستان
هادیشهر واقع در بابلسر به اورژانس اطالع داده شد.
بالفاصله بعد از حضور نیروهای اورژانس در محل حادثه
مشخص شد که  2زن کارگر حدود  ۴۵ساله و یک کارگر
مرد در زمین کشاورزی در حین کار به دلیل برقگرفتگی
جان خود را از دست دادهاند.

جمعی از قراردادیهای آموزش و پرورش
در مقابل مجلس تجمع کردند
صبح روز یکشنبه  ۳شهریور ماه ،جمعی از قراردادیهای
آموزش و پرورش با خواستِ تبدیل وضعیت و رسمی شدن
و با بیان مطالبات خود ،تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس
بر پا داشتند .معترضین می گویند :سالهاست در آموزش و
پرورش شاغل هستیم اما خبری از تبدیل وضعیت و استخدام
ما نیست .از مسئوالن آموزش و پرورش و همچنین
نمایندگان مجلس درخواست داریم فکری به حال ما بکنند.
همچنین ما قبل از مراجعه به مجلس به وزارتخانه آموزش
و پرورش مراجعه کردیم و خواستار تعیین تکلیف شدیم.

میگویند :شهرداری هشتگرد بدون توجه به نقشههای
قدیمی که نحوه تقسیم زمینهای خریداری شده در فاز ۵
هشتگرد را معین میکند ،قصد دارد در منطقهای واقع در
اطراف زمینها که در حاشیه یک روخانه تعریف شده است،
 ۳۸قطعه زمین را به  ۱۹70نفر اختصاص دهد .قرار است که
در این زمینها بلندمرتبهسازی شود تا به خریداران زمین،
واحدهای آپارتمانی تحویل داده شود .خریداران زمین گفتند:
تعاونی مکلف به تعهداتش است و نمیتواند به خواست
شهرداری یا هر نهاد دیگر مواضعش را تغییر دهد .پروژه
های مسکن تعاونی های مسکن در بسیاری از جاها به
محلی برای چپاول و دزدی از پس اندازهای کارگران تبدیل
شده است و دست اندرکاران آن اندک اندوخته های کارگران
را نیز باال کشیده اند.

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی فارابی
علیه اخراجها
روز سهشنبه  ۵شهریور ماه ،جمعی از کارگران شرکت
پتروشیمی فارابی گفتند :کارگران این واحد تولیدی در
اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اخراج
 ۱2کارگر از کارگران این شرکت ،مقابل ساختمان شرکت
پتروشیمی فارابی  ،دست به تجمع اعتراض زدند.

مطالبات مزدی کارگران شهرداری مهاباد
پرداخت شد

جان باختن  ۲زن کارگر و یک کارگر مرد

شماره  ، 68پانزدهُم شهریور 1398

روز جمعه  ۱۵شهریور ماه ،کارگران معترض شهرداری مهاباد
گفتند :بعد از مدتها توانستیم یک ماه از دستمزد عقبافتادهی
خود را بگیریم اما زمان واریز باقی مطالبات مزدی ما هنوز
مشخص نیست .بر اساس این گزارش ،بیش از  ۱00کارگر
شهرداری مهاباد در استان آذربایجان غربی که در بخشهای
مختلف فضای سبز ،پارکبانی و نظافت مشغول به کار
هستند ،دست کم  ۴ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

روز یکشنبه  ۱0شهریور ماه ،کارگران کارخانه قند فسا در
اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدیِ خرداد ،تیر و مرداد
ماه خود ،تجمعی را در مقابل فرمانداری بر پا داشتند .بر
اساس این گزارش ،این کارگران در روزها و هفتههای
گذشته بارها به مقامات مسئول مراجعه کرده و خواستار
پرداخت معوقات حقوقی خود شدهاند.

روز سهشنبه  ۵شهریور ماه ،تعدادی از اعضای تعاونی مسکن
کارگران برق تهران ،در اعتراض به سالها معطلی برای
تحویل زمینهای خریداری شده در فاز  ۵هشتگرد ،مقابل
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند .معترضین

پیروز باد انقالب!

تجمع اعتراضیِ معلمان بازنشسته مقابل نهاد
ریاست جمهوری
روز سهشنبه  ۵شهریور ماه ،جمعی از بازنشستگان کشوری
که در میان آنها ،معلمان بازنشسته در اکثریت بودند ،با
خواستِ برآورده شدن مطالبات خود مقابل نهاد ریاست
جمهوری در ساختمان کوثر تهران تجمع کردند.
بازنشستگان معترض گفتند :اجرای قانون مدیریت خدمات
کشوری و حذف بیمههای تکمیلی ،مشکالت بازنشستگان
را حل میکند و خط بطالنی بر  ۱2سال قانون مانده بر روی
کاغذ می کشد .بر اساس این گزارش ،تجمع مشابهی در روز
دوشنبه  ۴شهریور ماه ،از طرف بازنشستگان کشوری مقابل
وزارت کار بر گزار شده بود.

اجرایی نشدن قانون معلوالن مقابل نهاد
ریاست جمهوری
صبح روز شنبه  2شهریور ماه ،جمعی از معلوالن کشور از
شهرهای مختلف همزمان با اولین روز از هفته دولت ،در
اعتراض به اجرایی نشدن قانون حمایت از معلوالن مصوب
سال  ۹۴هیئت دولت و عدم تامین بودجه کافی برای اجرای
آن مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری با شعار و بنرهای
" قانون معلوالن اجرا باید گردد" تجمع کردند .بر اساس
این گزارش ،تاکنون تنها برخی بندهای قانون معلوالن
اجرایی شده و نزدیک به دو سال است که معلوالن خواهان
اجرایی شدن این قانون حمایتی هستند.

زنده باد کمونیسم!
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پنجمین روز متوالی تجمع کارگران

تعدیل  ۳هزار و  ۲1۵نفر از نیروهای شاغل

معوقات مزدی کارگران حفاری شمال و

شهرداری سی سخت در اعتراض به

در شهرداری تهران طی  ۲سال اخیر

شکایت از بی نظمی در پرداخت ها
روز یکشنبه  ۳شهریور ماه ،کارگران شرکت حفاری شمال
گفتند :به بینظمی پرداختها اعتراض داریم و این اوضاع
ما را نگران کرده است .نگرانیم که تاخیر در پرداخت
دستمزدها به یک عرف معمول تبدیل شود ،آنهم در شرایطی
که زندگی ما کارگران و همه محاسبات معیشتی ما به
پرداخت منظم و به موقع دستمزد وابسته است.

معوقات مزدی

روز چهارشنبه  6شهریور ماه ،حدود  ۸0کارگر معترض
شهرداریِ سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد با بیان
اینکه پنجمین روز متوالی تجمع اعتراضی خود را بر پا
داشتیم ،گفتند :مجموع کارگران شهرداری سیسخت تحت
مسئولیت مستقیم شهرداری در سطح شهر مشغول کارند.
شهرداری بهرغم اینکه نیمی از حقوق اسفند ماه و عیدی
سال  ۹7کارگران را پرداخت نکرده ،دستمزد ماههای
فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر و مرداد ماه سال جاری را
نیز به آنها پرداخت نکرده است .آخرین حقوقی که کارگران
دریافت کردهاند مربوط به نیمی از دستمزد اسفند  ۹7بوده
که آن را با چهار ماه تاخیر حدودا دو ماه پیش دریافت
کردهاند .از مسئوالن شهری و شهرستانی میخواهیم با درک
همه مشکالتی که در نتیجه عدم دریافت مزد برای مجموعه
کارگران شهرداری بوجود میآید ،درخصوص پرداخت حداقل
بخشی از مطالبات مزدی ما اقدام کنند.

تجمع مردم ایوان در استانداری ایالم در
اعتراض به واگذاری معدن سیاهگل
روز شنبه  ۹شهریور ماه ،مردم شهرستان ایوان که معموالً از
راه کشاورزی و بعضاً جاذبههای طبیعی و گردشگری ارتزاق
میکنند ،با جمع شدن در استانداری استان ایالم ،خواستار
لغو واگذاری معدن سیاهگل شدند .اهالی معترض میگویند:
واگذاری این معدن ،منجر به عملیات بهرهبرداری از آن
میشود و این بهرهبرداری ،به زیستبوم محلی و کشاورزی
آسیب میزند .علیرغم پیگیریهای مستمر و مراجعات مکرر
به دستگاههای مختلف ،تاکنون نتیجه ملموسی برای
جلوگیری از استمرار تخریب توسط بهرهبردار معدن و
تعطیلی آن حاصل نشده است .این در حالیست که مدیرکل
صنعت ،معدن و تجارت استان ایالم اعالم کرده است:
واگذاری این معدن در سالهای پیش اتفاق افتاده و دارای
مشکالت اساسی است .قبال نیز طی نامهای به منظور
تعطیلی این معدن ،موضوع را به وزارتخانه منعکس
نمودهایم .پیرو نامه قبلی مکاتباتی داشتهایم اما متاسفانه
تاکنون به نتیجه نرسیدهایم .این معدن ،به دلیل مشکالتی
که دارد ،استمرار فعالیت آن به صالح نیست و بایستی تعطیل
شود.

روز یکشنبه  ۳شهریور ماه ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای شهر تهران گفت :زمانی که شورای شهر پنجم آغاز
به کار کرد ،صحبت از استخدام  ۱۳هزار نیرو در شهرداری
بود و زمانی که وارد شهرداری شدیم ،تعداد زیادی کارمند
جدید که بسیاری از آنها براساس ضوابط انتخاب نشده بودند،
جذب شهرداری شدند که در شورای پنجم تصویب کردیم
سالیانه  6درصد از نیروهای انسانی را کاهش دهیم و افرادی
جذب شهرداری شوند که در رده های باالی تخصصی
باشند .در حال حاضر از  6۸هزار و  ۱27نیرویی که در
شهرداری مشغول به کار بودند ،امروز به  6۴هزار و  ۹۱2نفر
کاهش یافته است .یعنی  ۳هزار و  2۱۵نفر کم شده اند و
روند نیروی انسانی شاغل در شهرداری روندی کاهشی است
که می توان گفت کاهش این تعداد نیرو در  ۵دوره گذشته
سابقه نداشته است.

تجمع معلمان حقالتدریس و خرید
خدمات آموزشی مقابل مجلس
صبح روز یکشنبه  ۱0شهریور ماه ،جمعی از معلمان
حقالتدریس و خرید خدمات آموزشی مقابل مجلس شورای
اسالمی تجمع اعتراضی بر پا داشتند .معلمان حق التدریس
معترض که تا حال بارها در مقابل مجلس تجمع کرده اند،
خواهان تبدیل وضعیت ،استخدام و بهبود سطح معیشت و
زندگی خود هستند .یکی از معترضین میگوید :ما معلمان
حقالتدریس و خرید خدمات آموزشی که سالها سابقه
تدریس داریم ،معتقدیم که استخدام رسمی در آموزش و
پرورش حق ماست .مجلس نیز رای به تعیین تکلیف ما داده
است .امیدواریم هرچه زودتر تبدیل وضعیت شویم.

جان باختن یک کارگر در حین الیروبی
فاضالب در اثر گازگرفتگی در شهر کارون
روز دوشنبه  ۴شهریور ماه ،مسئول آتش نشانی شهرداری
شهرستان کارون گفت :عصر روز یکشنبه  ۳شهریور ماه۴ ،
کارگر در حین الیروبی فاضالب بیمارستان سینای
شهرکارون ،دچار گازگرفتگی شدند که متاسفانه  2نفر از
کارگران به شدت مصدوم گشتند .یکی از کارگران مصدوم
حدودا  ۳0ساله امروز دوشنبه جان خود را از دست داد و
وضعیت جسمی دومین مصدوم نیز وخیم گزارش شده است.

نامعلوم بودن وضعیت شغلی کارگران
رسمی با  1۲ماه حقوق معوقه
روز سه شنبه  ۵شهریور ماه ،تعدادی از کارگران کارخانه
اسوه اعالم داشتند :با توقف فعالیت تولیدی این کارخانه از
شهریور ماه سال  ،۹7در حال حاضر  7کارگر رسمی این
کارخانه در بالتکلیفی به سر میبرند و هنوز بابت  ۱2ماه
مزایای مزدی و  26ماه حق بیمه طلبکارند .بر اساس این
گزارش ،کارفرمای اسوه ایران در شهریور ماه سال  ۹7با
توقف فعالیت این واحد صنعتی ،کارگران را رها کرده و در
این بین فقط بخش کمی از مطالبات معوقه آنها را پرداخت
کرده است .کارگران گفتند :معوقات بیمهای کارگران اسوه
ایران از اردیبهشت ماه سال  ۹6به تاخیر افتاده است .وضعیت
پیش آمده درحالی ادامه دارد که همه  7کارگر این کارخانه
با  2۵سال سابقه کار ،مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت
و زیانآور هستند اما چون کارفرما سهم  ۴درصدی بیمه آنان
را در مشاغل سخت و زیانآور پرداخت نمیکند ،امکان
بازنشستگی برای آنها وجود ندارد .در عین حال این تعداد
کارگر به دلیل بدهیهای بیمهای کارفرما به تامین اجتماعی
مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نشدهاند .کارفرمای
کارخانه اسوه ایران چند سال است حضور فیزیکی در کارخانه
ندارد و کارگران بدون پرداخت دستمزد رها شدهاند .کارگران
هر روز در محل کار خود بدون انجام هیچ کاری حاضر
میشوند و از این وضعیت که هر روز منتظر پرداخت بخشی
از معوقات مزدی خود بمانند ،خسته شدهاند .وقتی به آنها
مزدی داده نمیشود آنها ناچار برای تامین معاش
خانوادههای خود در خارج از ساعات کاری به انجام مشاغلی
همانند کار در مزارع چغندر ،گوجه و خیار و باغات انگور،
بادام و مشاغل ساختمانی روی بیاورند .با وجود اینکه به اداره
کار شکایت کردهایم و گهگاه اخبار مطالبات کارگران این
کارخانه در بسیاری از رسانهها منتشر میشود اما بعدازگذشت
یک سال هنوز مسئوالن وضعیت کارخانه را به جهت
بیاطالعی ،پیگیری نمیکنند.

جان باختن راننده جرثقیل در حین کار
عصر روز دوشنبه  ۱۱شهریور ماه ،یک راننده جرثقیل حین
کار در ساختمانی در شهرستان بوکان به علت نقص فنی و
برخورد جک جرثقیل با وی ،به علت شدت ضربه در دم جان
خود را از دست داد.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!
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طرح شکایت کارگران کارخانه روغن

تداوم تجمعات کارگران تونل سد "کانی

به اعتراف سخنگوی دولت ۹1 ،درصد مردم

نباتی جهان در اداره کار شهرستان زنجان

سیب" دریاچه ارومیه

ایران تصور فساد از مسئوالن را دارند

روز یکشنبه  ۱0شهریور ماه ۸0 ،کارگر باقیمانده کارخانه
روغن نباتی جهان که طی یکسال گذشته به دلیل متوقف
شدن فعالیت تولیدی کارخانه وضعیت شغلی نامعلومی دارند،
با طرح شکایت در اداره کار شهرستان زنجان ،پیگیر مطالبات
صنفی خود شدند .این کارگران که بین ۱0تا  ۱۸سال سابقه
کار دارند ،یادآور شدند :با گذشت  6ماه از سال جدید ،ما
کارگران مطالبات مزدی مربوط به سالهای  ۹۳تا شهریور
 ۹۸خود را دریافت نکردهایم .در عین حال موضوع شکایت
ما مربوط به مطالبات سال  ۹۳تا  ۳0مهر ماه  ۹7میشود.
همچنین هریک از کارگران بیش از  ۳0ماه مطالبات بیمهای
نیز طلبکارند .جدا از کارگران شاغل کارخانه روغن نباتی
جهان ،حدود  ۴0نفر از کارگرانی که طی سه ماه گذشته به
مرور توسط کارفرما تعدیل شدهاند نیز مطالبات خودرا
دریافت نکردهاند .این تعداد کارگر نیز با طرح شکایت به
اداره کار حکم توقیف اموال کارخانه را گرفتهاند.

یک چهارم از  ۷۳میلیون کودکی که کار
پر خطر دارند زیر  1۲سال می باشند
روز جمعه  ۸شهریور ماه ،مرکز آمار و اطالعات راهبردی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با استناد به برآوردهای
سازمان بینالمللی کار اعالم کرده است که  ۱۵۳میلیون
کودک کار در جهان وجود دارد که  7۳میلیون نفر آنها در
مشاغل پر خطر مشغول هستند .کار پرخطر کودک بیشتر در
بین کودکان  ۱۵تا  ۱7ساله شیوع داشته است .با این وجود،
نزدیک به یک چهارم کودکان زیر  ۱2سال یعنی  ۱۹میلیون
نفر کار پر خطر انجام می دهند .تقریبا نیمی از قربانیان کار
کودک در سن  ۵تا ۱۱سال بودند 2۸ .درصد  ۱2تا  ۱۴سال
سن داشتند و  2۴درصد افراد  ۱۵تا  ۱7ساله بودند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کالله
به خاطر معوقات مزدی و امنیت شغلی
روز سه شنبه  ۱۵مرداد ماه ،حدود ۵0نفر از کارگران
شهرداری کالله که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری
مشغول کارند ،دراعتراض به نبود امنیت شغلی و عدم تحقق
وعدههای پیمانکار و عدم پرداخت معوقات مزدی دست به
یک تجمع اعتراضی زدند .در رابطه با این حرکت اعتراضی
گزارش سده است که :مهمترین دغدغه کارگران شهرداری
کالله که در بخشهای مختلف شهر مشغول کارند ،دریافت
مطالبات معوقه و به خطر افتادن امنیت شغلیشان است .این
درحالیست که اخیرا پیمانکار تعدادی از کارگران زحمتکش
را با حدود  ۱۵سال سابقه از کار بیکار کرده است .کارگران
می گویند :شرایط اقتصادی سخت است و این تأخیر در
پرداخت حقوقها بیشتر ما را تحت فشار قرار میدهد .از سال
 ۹۳که تحت مسئولیت پیمانکار در شهرداری مشغول کار
شدهایم ،مطالباتمان با تاخیر پرداخت میشود.

روز شنبه  ۱۹مرداد ماه ،حدود  ۱20نفر از کارگران پروژه
عمرانی تونل انتقال آب سد کانی سیب به دریاچه ارومیه در
آذربایجان غربی ،که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری در
منطقه روستایی بیگم قلعه نقده فعالیت دارند اطالع دادند که
حدود  ۴ماه معوقات مزدی دارند .کارگران در اعتراض به
مطالبات مزدی خود تاکنون مقابل ساختمان چند نهاد دولتی
و همچنین محوطه کارگاه دست به تجمع زده و اعتراض
خود را مطرح کردهاند اما تاکنون معوقات خود را دریافت
نکرده اند .این کارگران می گویند :مشکالتی که در زمینه
پرداخت دستمزد بوجود آمده ،زندگی ما را بسیار سخت کرده
بهطوری که برخی از همکارانمان حتی توان مالی خرید
نیازهای روزانه خود را ندارند.

اعتراض کارگران شهرداری مریوان علیه
عدم پرداخت به موقع مزدهای شان
روز شنبه  ۱۹مرداد ماه ،کارگران شهرداری مریوان گفتند:
تعداد ما حدود  600نفر است که امروز  ۱00نفر به نمایندگی
از جانب بقیه با حضور در مقابل فرمانداری ،خواستار رسیدگی
به اوضاع معیشتی خود شدیم .تعدادی از ما عیدی سالهای
 ۹6 ،۹۵و  ۹7را نگرفتهایم .از سال  ۹6و  ۹7اضافهکار
طلبکاریم و از ابتدای سال نیز فقط  2میلیون تومان حقوق
گرفتهایم که یک میلیون تومان آن ،روز پنجشنبه  ۱7مرداد
ماه ،به حساب ما واریز شده است.

جمعی از کارگران نیشکر هفتتپه خواستار
برچیده شدن خصوصی سازی شدند
روز یکشنبه  27مرداد ماه ،در پی دستگیری و بازداشت پوری
حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور ،جمعی از
کارگران نیشکر هفتتپه در بیانیهای اعالم کردند :آنچه مورد
انتقاد است خودِ خصوصیسازی است که باید برچیده شود.
پوری حسینی رفت ،ولی اصل خصوصیسازی به قوت خود
باقی است .همین امسال  600بنگاه دولتی در فهرست
انتظارند تا در اولین فرصت همراه با کارگرانشان به زیر تیغ
گیوتین خصوصیسازی بروند .خصوصیسازیِ خوب و بد
نداریم .آنچه هست یک نام است که یک محتوای ثابت دارد:
خصوصیسازیِ خانمانبرانداز.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی ،ربیعی سخنگوی دولت
روحانی در گفتگو با روزنامه ایران گفت :من هر سهشنبه با
همه دستگاههای حاکمیتی که افکار عمومی را سنجش
میکنند ،جلسه دارم ۴ .مفسر هم در این جلسات با من
همکاری میکنند تا با تکیه بر این دادهها ،تصویر دقیق و
درستی از جامعه بهدست بیاوریم .مطابق نتایج
نظرسنجیهای این مراکز حاکمیتی  ۹۱درصد مردم تصور
فساد از مسئوالن دارند .گزارش در ادامه می افزاید :شاخص
جهانی فساد سال  20۱۸سازمان بین المللیِ شفافیت ،اوضاع
ایران به لحاظ فساد در مقایسه با سال  20۱7بدتر شده است.
امتیاز ایران در سال  20۱۸از  ۳0به  2۸تنزل یافته و رتبه
ایران در بین کشورهای دنیا نیز از  ۱۳0به  ۱۳۸سقوط کرده
است .ایران در میان  ۱۸0کشور به همراه گینه ،لبنان،
مکزیک ،پاپوآ گینه نو و روسیه رتبه  ۱۳۸را دارد .کارشناسان
حضور گسترده نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ،اقتصاد
دولتی و شبه دولتی ،قوانین نامناسب ،عدم استقالل نهادهای
قضایی و نظارتی و تداوم تحریمهای خارجی را مهمترین
عوامل گسترش و ادامه فساد مالی در ایران میدانند.

تجمع هزاران کشاورز مکزیکی در مرکز
مکزیکو سیتی
بر اساس گزارشی از روز پنجشنبه  ۱7مرداد ماه برابر با ۸
اوت ،هزاران کشاورز مکزیکی دست به تجمع و اعتصاب
زدند .این کشاورزان به خیابان آمده و خواستار افزایش بودجه
برای بخش کشاورزی ،شفافیت در تخصیص منابع ،پیگیری
وعدههای توسعه زمین و تخصیص به موقع کودها شدند.
این اعتصاب در  ۱۴0مین سالگرد تولد رهبر انقالبی مکزیک
امیلیانو زاپاتا برگزار شده است .او یکی از چهرههای انقالب
 ۱۹۱0مکزیک بود.

تحصن راننده اخراجی شرکت واحد مقابل
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
روز چهارشنبه  2۳مرداد ماه ،یکی از رانندگان شرکت واحد
اتوبوسرانی برای چندمین بار طی ماه جاری ،در اعتراض به
اخراج خود از کار ،در مقابل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
دست به تحصن زد .این کارگر خدماتی اخراجی با در دست
داشتن شعار نوشته هایی ،ضمن اعتراض به عدم پاسخگویی
مسئولین ،خواهان بازگشت به کار خود شد .بر اساس این
گزارش ،وی درصبح روز یکشنبه  ۱۳مرداد ماه ،در اعتراض
به اخراج از کار ،در مقابل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده بود و در نهایت در
همان روز پس از انتقال به دادسرای ناحیه  ۱0تهران آزاد
شد .وی که بعد از اعتصابات زمستان  ۱۳۸۴رانندگان شرکت
واحد ،توسط کارفرما از کار اخراج شد تاکنون علیرغم تالش
ها و پیگیری هایش نتوانسته به کار خود برگردد.
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تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مصیری

اعتصابِ هزاران کارگر مهاجر در قطردر

اعتراض کارگران ارکان ثالث نفت نسبت به

در شهرستان رستمِ استان فارس

اعتراض به معوقات مزدی و شرایط

افزایش هزینههای بیمه تکمیلی

غیر انسانی کار

روز یکشنبه  20مرداد ماه ،جمعی از کارگران شهرداری
مصیری در شهرستان رستمِ استان فارس در اعتراض به عدم
پرداخت مطالبات مزدی خود ،در مقابل ساختمان دادگستری
این شهرستان دست به تجمع زدند .کارگران خواستار
پیگیری مشکالت معیشتی خود و ورود دادستان برای رفع
مشکل عدم پرداخت حقوق آنها توسط پیمانکار شدند .بر
اساس این گزارش ،پیمانکارِ سالِ  ۹7_۹6شهرداری
مصیری ،مطالبات مزدی کارگران را پرداخت نکرده است.
یکی از کارگران حاضر در تجمع در این خصوص گفت:
مطالبات کارگران  ۴00میلیون تومان طبق حکم اداره کار
شهرستان رستم است و حق هر کارگر معادل  7میلیون
تومان است که پرداخت نشده و اعتراض آنها به این موضوع
پس از  ۸ماه هنوز به نتیجه نرسیده است .

تجمع کارگران قراردادی شرکت حمل و
نقل بین المللی خلیج فارس
صبح روز دوشنبه  27مرداد ماه ،نزدیک به  200نفر از
کارگران قراردادی شرکت حملونقل خلیج فارس ،در
اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود از سوی
کارفرما ،مقابل ساختمان خصوصیسازی تجمع کردند .این
کارگران که با قراردادهای یکماهه به صورت میانگین ۱0
سال است که در استخدام شرکت بینالمللی حملونقل خلیج
فارس مشغول به کار بودهاند ،مدعی هستند که بخش
خصوصی شرکت حملونقل خلیج فارس طبق تعهدنامهای
که به سازمان خصوصیسازی در زمان واگذاری داده ،حق
اخراج هیچ نیرویی را تا  ۵سال آینده نداشته اما بخش
خصوصی با بیتوجهی به مفاد واگذاری شرکت حملونقل از
مرداد ماه سال جاری همه قراردادهای کارگران را لغو کرده
و تاکید دارد که باید با یک شرکت پیمانکاری همکاری کنند.
کارگران معترض گفتند :ما مخالف تصمیم کارفرما برای
تغییر رابطه استخدامی خود به پیمانکاری هستیم .باز شدن
پای پیمانکار در مجموعه شرکت حملونقل وضعیت امنیت
شغلی و معیشتی کارگران قراردادی را به طور جدی
آسیبپذیر خواهد کرد .بخش خصوصی تاکنون توان
مدیریت این واحد حملونقلی را نداشته برای همین بهتر
است که این واحد حملونقل جادهای دوباره به دولت واگذار
شود تا با مسئولیت مستقیم دولت ،کارگران امنیت شغلی
داشته باشند.

مجله ، arabobserverروز شنبه  ۱۹مرداد ماه ،به نقل
از کارگران مهاجر در قطر گزارش داد که :در پروژه مربوط
به مسابقات جام جهانی  2022قطر هزاران کارگرمشغول به
کار می باشند که این کارگران در اعتراض به معوقات مزدی
و شرایط غیرانسانیِ کار از هفته گذشته تاکنون دستِکم 2
بار تظاهرات کردهاند و از روز جمعه  ۱۸مرداد ماه ،دست به
اعتصاب زدهاند .ویدئوهای اعتراضات نشان میدهد کارگران
با جلیقههای زرد رنگ در خیابان نزدیک پایتخت دوحه جمع
شدهاند .یکی از معترضین میگوید :ما چهار ماه حقوق
نگرفتهایم و از سال  20۱۳هیچ مرخصی نداشتهایم .حتی
آب این منطقه آب شرب نیست .این در حالی است که
کارگران مهاجر از نظر قانونی مجاز به اعتصاب یا عضویت
در اتحادیههای کارگری در قطر نیستند و بسیاری قطر را به
سوءاستفاده از کارگران به خصوص کارگران مهاجر متهم
کردهاند .در این گزارش آمده است که :از زمان تعیین میزبانی
قطر به عنوان میزبان جام جهانی از سال  20۱0تاکنون
 ۴2۴2کارگر مهاجر در این کشور در اثر شرایط سخت و کار
در دمای بیش از  ۴۵درجه جان باختهاند.

جان باختن یک کارگر  ۳۰ساله پتروشیمی
بوشهر بر اثر سقوط در مخزن گاز
روز پنجشنبه  2۴مرداد ماه ،یک کارگر  ۳0سالهِ شهرکردیِ
شرکت پارس حساس یکی از پیمانکاران پتروشیمی بوشهر،
در حین کار و در اثر گرمازدگی و سقوط در مخزن حاوی
گاز ،جان خود را از دست داد .بر اساس این گزارش ،یک
کارگر  ۳۱سالهِ دیگر که برای نجات جان همکار خود وارد
مخزن شده بود ،به علت شدت گاز بیهوش و به بیمارستان
عسلویه منتقل شد و توسط تیم پزشکی تحت مداوا قرار
گرفت.

جان باختن یک کارگر  ۳۸ساله در اثر
سقوط در حین کار در فریمان
روز جمعه  2۵مرداد ماه ،فرمانده انتظامی فریمان گفت :یک
کارگر ۳۸ساله حین استفاده از جرثقیل در یک پروژهِ
ساختمانی نیمه کاره در فریمان استان خراسان رضوی ،بر
اثر سقوط در دم جان خود را از دست داد.

روز چهارشنبه  2۳مرداد ماه ،کارگران ارکان ثالثی
(پیمانکاری) نفت که در شرکتهای حفاری جنوب کار
میکنند ،در تماس با رسانه ها ،به افزایش هزینه بیمههای
تکمیلی اعتراض کردند .کارگران میگویند :در سال ،۹7
بابتِ بیمه تکمیلی هر نفر ،ماهانه  ۴۸هزار تومان میپرداخت
اما حاال باید برای هر نفر در هر ماه 6۵ ،هزار تومان بپردازیم.
افزایش  ۱7هزار تومانی هزینه بیمه تکمیلی ،برایمان سخت
است .افزایش مبلغ بیمه تکمیلی درحالیست که خدمات آن
کامالً رضایتبخش نیست،
کارگران می گویند:اگر قرار است هزینههای بیمه تکمیلی
افزایش یابد ،باید خدمات تحت پوشش آن نیز گستردهتر
شود و در زمینه دسترسی به این خدمات ،سهولت بیشتری
حاصل شود .چرا کارگر باید دو تا پول بپردازد تا بتواند از
خدمات درمانی بهرهمند شود؟!

 ۸ماه معوقات مزدیِ کارگران پروژه
بیمارستان  ۳۰۰تختخوابی رازی
در بیرجند
روز شنبه  26مرداد ماه ،کارگران پروژه بیمارستان ۳00
تختخوابی رازی در بیرجندِ خراسان جنوبی گفتند ۸ :ماه است
معوقات مزدی ما پرداخت نشده ،در روزهای پایانی هفته
گذشته ،به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
بیرجند مراجعه کردیم و خواستار رسیدگی به وضعیت خود
شدیم .کارگران می گویند:در شرایط اقتصادی فعلی ،چگونه
یک کارگر میتواند  ۸ماه بدون حقوق سر کند؟!

جان باختن صیاد  ۷۵ساله گناوهای در
حین ماهیگیری
روز چهارشنبه  2۳مرداد ماه ،روابط عمومی جمعیت هالل
احمر شهرستان گناوه گفت :به دنبال اعالم حادثه در خور
گناوه حوالی پست کنترل دریابانی بالفاصله تیم امداد و
نجات پایگاه دریایی جمعیت هاللاحمر شهرستان گناوه به
محل حادثه اعزام شدند و پس از دقایقی جستوجو در محل
حادثه جسد صیاد غرق شده را که پیرمردی حدودا  7۵ساله
بود از آب گرفته و به ارگانهای مربوطه تحویل دادند .بر
اساس این گزارش به نقل از شاهدان عینی ،صیاد جانباخته
در حین ماهیگیری غرق شده است.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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گرفتار شدند .آتش نشانان در همان لحظات اولیه یک کارگر
را زنده ،اما مصدوم از زیرآوار خارج کردند و با توجه به حجم
زیاد آوار ،عملیات جستجو و آواربرداری آتش نشانان تا
ساعت  ۳بامداد جمعه  ۱۸مرداد ماه ،ادامه داشت .وی می
افزاید :پس از  ۱0ساعت عملیات ،آتش نشانان هر  ۳کارگر
را از زیرآوار خارج کردند که به تایید عوامل اورژانس ،هر ۳
کارگر ساختمانی در این حادثه کاری جان خود را از دست
داده اند.

جان باختن یک کارگر ساختمانی در اثر
بر اساس گزارش روز چهارشنبه  ۱6مرداد ماه ،کارفرمای
کارخانه فوالد علویجه که سالها در صنعت پروفیل فعال بوده
است ۸0،کارگر باقیمانده خود را اخراج کرد .اخراج کارگران
در پی سهمیهبندی مواد اولیه و بخشنامههای دست و پاگیر
وزارت صنعت اتفاق افتاده است .کارگران اخراجی می گویند:
بعد از سالها کار کردن ،به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی
بیکار شدیم .قبالً این کارخانه  200کارگر داشت و در ۳
شیفت کاری مشغول به کار بودیم اما اکنون اوضاع کامالً به
هم ریخته است.
مدیرعامل کارخانه نیز در رابطه با این تعطیلی و توقف تولید
میگوید :در طی هفتههای اخیر به دلیل نرسیدن مواد اولیه،
مجبور شدهایم نوبت کاری کارخانه فوالد علویجه را از ۳
نوبت به یک نوبت تقلیل دهیم ،میزان مواد اولیه موجود در
کارخانه جوابگوی ظرفیت تولیدی آن نیست و به همین دلیل
نیز تاکنون  ۸0کارگر را به دلیل مشکالت تولید ،تعدیل
کردهایم.

آمارهای وزارت صنعت در مورد افزایش
 ۵۵درصدیِ قیمت کاالهای اساسی در
خرداد ماه ! ۹۸

سقوط به چاهک آسانسور در تبریز
روز دوشنبه  2۱مرداد ماه ،نماینده رژیم ازمشکین شهر در
مجلس ،در مورد شرکتهای پیمانکاری گفت :معلوم نیست
دولت با کدام توجیه این دالالن نیروی کار را وارد
دستگاههای دولتی و نیمه دولتی کرده درحالیکه وجود آنها
انگیزه را از کارگران میگیرد و بازدهی تولید را کاهش
میدهد .فرار مالیاتی و نپرداختن بسیاری مزایا به کارگران،
دلیل استفاده از شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی
در وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و نیمه دولتی و عمومی
غیردولتی است .کسانی که تامین نیروی انسانی میکنند،
رایگان این کار را نمیکنند و البته سود باالیی هم دارند .اما
نکته مهم اینجاست که سود شرکتهای پیمانکاری تامین
نیروی انسانی از جیب کارفرمایان نمیرود ،بلکه در قالب
پرداخت نکردن بخشی از حقوق کارگران است و از جیب
کارگران میرود .وی درادامه گفت :شرکتهای پیمانکاری
ابزار و مصداق سوءاستفاده هستند زیرا کارفرمایان به راحتی
میتوانند کارگران را اخراج کنند ،بدون آنکه الزم باشد به
دستگاهی پاسخگو باشند .متاسفانه دولتها قانونگریز
هستند و زیان آن را کارگران و نیروهای کار میبینند.

جان باختن یک کارگر معدنچی در اثر برق

بر اساس گزارش روز دوشنبه  2۸مرداد ماه ،جدیدترین آمار
وزارت صنعت ،معدن و تجارت از تغییرات قیمت کاالهای
اساسی در خرداد ماه  ۹۸خبر می دهد .قیمت خرما ،سیب
زمینی ،پیاز ،لوبیا ،گوجه و گوشت نسبت به مدت مشابه سال
 ،۹7رشد قابل توجهی پیدا کرده است .مطابق آمار در
خردادماه  ۹۸قیمت خرما افزایش  22۹.۹درصد ،سیب زمینی
افزایش  ۳۱۳.۱درصد ،لوبیا سفید  ۱۵۱.7درصد ،گوجه
فرنگی افزایش  ۱۳۹.۳درصد ،گوشت گوسفندی افزایش
 ۱0۵.0درصد و پیاز افزایش  ۱۴۹.6درصد داشته است.

روز جمعه  2۵مرداد ماه ،کارگران معدن زغال سنگ هشونی
طغرالجرد گفتند :یک کارگر  ۳۱سالهِ متاهل در حین کار در
اثر یک حادثه کاریِ برق گرفتکی در معدن زغال سنگ
هشونی طغرالجرد کرمان ،جان خود را از دست داد .بر اساس
این گزارش ،معادن زغال سنگ کرمان با  ۳هزار کارگر
قراردادی شامل معادن پابدانا ،همکار ،هشونی ،هجدک،
کمسار ،آب نیل و کارخانه زغالشویی زرند میشود.

جان باختن  ۲کارگر نصاب آسانسور حین

جان باختن  ۳کارگر ساختمانی در حین

انجام کار نصب در تهران

کار بر اثر ریزش ساختمان در تهران

گرفتگی در معدن زغال سنگِ کرمان

شب یکشنبه  20مرداد ماه ،یک کارگر ساختمانی در حین
کار در یک کارگاه ساختمانی واقع در شهرک یاغچیان تبریز،
به داخل چاهک آسانسور سقوط کرده و پیش از اینکه
نیروهای امدادی او را از داخل چاهک بیرون بکشند ،جان
خود را از دست داده بود.

جان باختن یک کارگر در فوالد یزد در اثر
برق گرفتگی
شب دوشنبه  2۱مرداد ماه ،در اثر حادثه برق گرفتگی در
فوالد یزد یک کارگر  ۳6ساله جان خود را از دست داد و
کارگر دیگری هم مصدوم و به بیمارستان انتقال یافته و
تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفت .بر اساس این گزارش
حال کارگر مصدوم رضایت بخش نمی باشد.

جان باختن  ۴کارگر بر اثر استنشاق گاز
آمونیاک در یک استخر ماهی در شوشتر
ظهر روز شنبه  2شهریور ماه ،رئیس مرکز مدیریت حوادث
و فوریتهای پزشکی خوزستان،اطالع داد :در پی تماس
کارگران یک استخر ماهی در روستای درب خزینه شهرستان
شوشتر مبنی بر سقوط تعدادی از کارگران در حوضچه
آمونیاک ،بالفاصله نیروهای کمکی به منطقه اعزام شدند.
وی در ادامه افزود :به دنبال سقوط یکی از کارگران در یکی
از حوضچههای آمونیاک ۳ ،کارگر دیگر نیز برای کمک به
وی به درون این کانال رفتند که متاسفانه همگی دچار
گازگرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.

سقوط سنگ و جان باختن یک کارگر در
معدن سنگِ چک زرد در شهرستان هرسین

به گزارش سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تهران ،شامگاه روز شنبه  26مرداد ماه 2 ،کارگر نصاب
آسانسور ،هنگام نصب کابین آسانسوری در یک مجتمع
مسکونی محله یوسف آباد تهران با سقوط از طبقه سوم به
منفی  ،2جان خود را از دست دادند.

روز جمعه  ۱۸مرداد ماه ،سخنگوی سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت :عصر روز پنجشنبه ۱7
مرداد ماه ،کارگران مشغول تخریب یک ساختمان  ۳طبقه
در خیابان ظفرِ تهران بودند که ناگهان قسمت جنوب شرقی
این ساختمان دچار ریزش می شود و  ۴کارگر در زیر آوار

روز دوشنبه  2۸مرداد ماه ،فرمانده انتظامی هرسین در استان
کرمانشاه گفت :صبح امروز دوشنبه یک کارگر جوان ۳۵
ساله در معدن سنگِ چک زرد واقع در روستای اسحاق وند
علیا شهرستان هرسین استان کرمانشاه ،حین کار به خاطر
اصابت یک تخته سنگ بزرگ به سرش جان خود را از دست
داد .وی اهل استان زنجان بوده از مدتی پیش به عنوان
کارگر در این معدن مشغول به کار شده بود.

جمهوری اسالمی ،با هر جناح و دسته ،نابود باید گردد!
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برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل
های چریکهای فدائی خلق ایران از
سایت های زیردیدن کنید:
www.siahkal.com
www.ashrafdehghani.com

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX
"زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد،
آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد ،این را ما قتل غیر عمد

آدرس پست الکترونیکی:

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

E-Mail:
ipfg@hotmail.com

می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان
وضعی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس
و غیر طبیعی می افتند ،مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال
خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر ،وقتی
جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و
آنها را در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی
کردن نیستند ،وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد
که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذیر این
شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می
داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد،
و با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد ،این عمل
جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط یک
فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه ،قتلی که هیچ کس نمی تواند در قبال
آن از خویشتن دفاع کند .قتلی که ظاهرا قتل نیست ،زیرا کسی

چریکهای فدائی خلق ایران

قاتل را نمی بیند ،زیرا که مرگ این قربانی چونان مرگی طبیعی
به نظر می آید چرا که در آن ،تعرض به عمل آمده بیشتر ناشی
از بی عملی ست تا انجام وظیفه .ولی در هر حال در اینجا
ارتکاب به قتل عمد محرز است "

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

