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 :سرسخن

، نمایش 96سال حداقل دستمزد 

 ! اوج بیشرمی سرمایه داران
شورای عالی کار جمهوری اسالمی به روال هر سال در 
اواخر اسفند ماه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار 

حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این نهاد . را تعیین نمود
هزار تومان  399غ  مبل 6931ضد کارگری برای سال 

در رابطه با حداقل دستمزد، این  تصمیم . اعالم شده است
پیش از آن  .و ضد کارگری استتصمیمی کامال بیشرمانه 

که یک نهاد این شورا  "کمیته تخصصی مزد" حتی
دوشنبه نهم اسفند ماه اعالم کرده بود  روزحکومتی ست 

 مبلغ" تهای کارگری، کارفرمایی و دول گروه"توافقکه با  
سبد هزینه یک  "هزار تومان  را برای  ۰۸9دو میلیون و 

گرچه این رقم . تعیین نموده است "خانوار سه ونیم نفره 
خیلی کمتر از مبلغ واقعی هزینه زندگی یک خانواده نیز 

اما شورای عالی کار جمهوری اسالمی  می باشدکارگری 
 گران رامزد کارحداقل و  به همین مبلغ هم پای بند نمانده

بیش از  این رقم. هزار تومان تعیین کرد 399  مبلغ ناچیز
کمیته " مبلغی استیک و نیم میلیون تومان کمتر از 

به عنوان هزینه حداقل یک این شورا  خود "تخصصی مزد
چنین حداقل دستمزدی برای . خانواده کارگری پذیرفته بود

کارگران از طرف شورای عالی کار جمهوری اسالمی 
و محکوم دهن کجی آشکار به طبقه کارگر ئی جز معنا

 هایشان به فقر وکردن میلیون ها تن از کارگران و خانواده 
در شرایطی که بنا به گزارشات خود رسانه های دولتی خط 
فقر بین سه و نیم تا چهار و نیم میلیون تومان در آمد در 

و خود مسئولین نهاد های رژیم ماه تخمین زده شده 
قدرت "محیط های کار اعالم کرده بودند که  ساخته در

هزار تومان افزایش  ۰99میلیون و  9خرید کارگران باید تا 
تا کارگران امکان یابند در حد خط فقر رندگی  (6)"یابد

ماهانه  حداقل  دستمزد خود را سامان دهند؛ روشن است که
باعث خواهد شد که سطح زندگی فقیرانه  هزار تومانی 399

رگران مشمول قانون کار سه یا چهار بار کمتر از کاکنونی 
سالهاست که بورژازی وابسته  .به پائین سقوط کند خط فقر

 یعنی جمهوری اسالمیخود   ایران به کمک رژیم پشتیبان
 2مه در صفحه ادا                                                 

 ۀکارخاناعتصاب کارگران 

 !ماشین سازی تبریز 

نفر از  ۸99اسفند ماه، حدود  6۱ح روز سه شنبه صب
کارگران شاغل در کارخانه ماشین سازی واقع درشهرک 
صنعتی قراملک تبریز در اعتراض به تاخیر در پرداخت 

های دی، بهمن و نیز عیدی و پاداش پایان  دستمزد ماه
کارگران . خود در محوطه کارخانه تجمع کردند 3۰سال 

عویق افتادن مطالبات مزدی خود را این مجتمع صنعتی به ت
. کنند بهانه کار فرما در تامین نشدن منابع مالی عنوان می

به گفته یکی ازکارگران معترض، شرکت ماشین سازی 
سازمان )دولتی بود  3۰تبریز تا قبل از اسفند ماه سال 

های  ولی بعد از آن در راستای سیاست( گسترش نوسازی
ق بازنشستگی فوالد بخش خصوصی، به صندو ۰۰اصل 

واگذار شد و از آن زمان تاکنون وضعیت مالی کارخانه و 
تر شده و عمده مزایای شغلی کارگران قطع  کارگران بد
کارگران ماشین سازی تبریز در این تجمع . شده است

اعتراضی خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود و 
شان  همچنین پرداخت حداقل بخشی از مطالبات معوقه

 .دشدن
 

 ٣/۵نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی با 

 !درصد رسید 8/01درصد افزایش به 
را اعالم  3۰مرکز آمار ایران چکیده آمارگیری خود در سال 

بر اساس این آمارگیری، نرخ بیکاری در استان . کرد
درصد اعالم شد  69٠۸آذربایجان شرقی در سال گذشته 

. درصد بود ۱.9، 3۰این در حالی است که این نرخ در سال
این افزایش نرخ بیکاری در حالی رسما اعالم شده که  
استان آذربایجان شرقی در میان بقیه استان های کشور 
. یکی از باالترین نرخ های صدور نیروی کار را داراست

ساالنه هزاران تن از جوانان این استان برای یافتن شغل 
. دمناسب راهی استان های صنعتی مرکز کشور می شون

که اگر این عده هم در این آمار گیری در نظر گرفته شوند 
آنگاه نرخ بیکاری در آذربایجان از ارقام اعالم شده فراتر 

 .می رود

 

 در باره زندگی 

 رفیق شهیدانقالبی،  مادر

 !غروی( عزت)صدیقه   
  

 

عزت  ،رفیق صدیقه غروی که در خانواده ،مادر انقالبی 
چریک فدائی خلق رفقا احمد و  نامیده می شد؛ مادر دو
وی در اردیبهشت ماه سال .  مجتبی خرم آبادی بود

تا قبل از پیوستن به و  چشم به جهان گشوده بود699۰
و شرکت عملی در امر سازمان چریکهای فدائی خلق 

فرهنگ  بهمچون هر زن خانه داری در چهارچومبارزه 
و ه رتق و فتق امور خانبه زندگی اش  ،حاکم بر جامعه

اما جریان مبارزه مسلحانه در  .خانواده محدود می شد
توجه او را نیز همچون بسیاری از زنان و  ۰9سالهای 

مردان شریف و هشیار نسبت به مسایل اجتماعی و سیاسی 
به خصوص که فرزند . جاری در جامعه به خود جلب کرد

بزرگ وی احمد خرم آبادی به مثابه یک چریک فدائی 
مه های رژیم شاه گشته بود و رفیق عزت خلق گرفتار دخ

با رفتن به درب زندانها برای مالقات با فرزندش با خانواده 
های مبارز زندانیان سیاسی آشنا شده و از آنها نیز تأثیر می 

  ۰9تیرماه سال  6۰در رژیم شاه رفیق احمد را . گرفت
تیرباران کرد و این امر باعث شد که مادر غروی هر چه 

اوت ها و جنایات رژیم شاه را بشناسد که خون بیشتر قس
بهترین فرزندان ایران که می توانستند خدمات ارزنده ای 
برای جامعه خود انجام دهند را در زندانهای خود و یادر 

کینه و خشم وی . میدان های تیر بر زمین می ریخت
نسبت به ستمکاران و جنایتکاران در آن سالهای انقالبی با 

 های بی دریغ و تا پای جان مبارزین مسلح  مشاهده تالش
 ٣ادامه در صفحه                                                                               
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!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

  

، اوج 96سال حداقل دستمزد 

 0از صفحه                                  ...بیشرمی

است زیستی دشواری را بر کارگران تحمیل نموده شرایط 
را  انشیاهد زندگی خود و خانواده نبرای اینکه بتوانکه آنها 

با اضافه د باید نحد خط فقر برسان به
کاری یا انجام کارهای جانبی در 
کنار کار اصلی خود از جان خود 

تا پای جان کار مایه گذاشته و 
به این ترتیب بورژوازی زالو  .دنکن

ساعت کار  ۸صفت ایران عمال 
امین زندگی کارگر را روزانه برای ت

را ساعت ها افزایش داده و کارگر 
تن به اضافه مجبور کرده است که 

با کاری های طوالنی دهد و یا 
شغل های دوم و  دست و پا کردن

برای خود به کار اضافی یا سوم 
دست زند تا حداقل معاش خود را 

 نیروی کار خود راتأمین کرده و 
شن رو.  باز تولید کند برای روز بعد

است که کارگری که در این آشفته بازاری که نظام سرمایه 
به  قادرداری ایجاد کرده نتواند شغل دیگری پیدا کند و یا 

الزاما خود و خانواده اش  نباشداضافه کاری های کشنده 
دست و پنجه نرم هر چه بیشتری گرسنگی  فقر وبا باید 

 ند و در چنین مسیری است که خیلی از خانواده هایک
 .کارگری از هم می پاشند

شورای عالی کار جمهوری ای که  بیشرمانهتعرض برغم 
به دستمزد کارگران سازمان بویژه در سالهای اخیر اسالمی 

داده و تا می توانسته دستمزد واقعی آنها را به نفع سرمایه 
  وزیر کار،  علی ربیعی،داران زالو صفت کاهش داده، اخیراً 

، جمهوری اسالمی که سوابق تعاون و رفاه اجتماعی
درفعالیت در نهاد های امنیتی رژیم دارد با  همننگینی 

سه سال اخیر  وقاحت خود ویژه اش مدعی شد که در
واضح است که   .دستمزد ها از نرخ تورم پیشی گرفته اند

دروغی در شرایطی که قیمت کاال های مورد بیان چنین 
سرسام آوری باال  هر روز به طورنیاز خانواده های کارگری 

هر کسی . است ساختهتنها از دروغگویان حاکم می رود 
می  با چه سرعتی افزایشروز امروز می داند که قیمتها هر 

یابد به صورتی که مزد کارگر با فاصله بسیار در پشت نرخ 
تورم قرار گرفته و دستمزد کارگران به هیچ رو امکان 

 .داشتپیشی گرفتن از نرخ تورم را هم نخواهد 
سردمداران جمهوری اسالمی به کارگران رنج کجی دهن 
هزار تومان به عنوان  399رقم ناچیز با اعالم ایران  دیده

بازی با زندگی آنها در شرایطی  وماهانه دستمزد  حداقل
حداقل دستمزد اعالم شده عمال تنها شامل تازه که  است

در . می باشندانون کار مشمول قکارگرانی می شود که 
واقعیتی انکار ناپذیر است که اکثریت بزرگ  حالی که این

و و شدت استثمار  کارگران ما از شمول قانون کار خارج اند
بی حقوقی در میان آنها به مراتب بیشتر از کارگرانی است 

برای . ون کار ضد کارگری موجود هستندکه مشمول قان
 نمونه میلیونها کارگری که در کارگاه های کوچک کار می

به این کارگران  کنند اساسا قانون کار شاملشان نمی شود و
و به خصوص به کارگران زن در خیلی از مواقع همین 

 و آنها یردگهم تعلق نمی تعیین شده دستمزد اندک 
البته . مجبورند با دستمزد هائی کمتر از این مبلغ کار کنند

کارفرما ها همان دستمزد این را هم باید در نظر داشت که 
پذیرفته شده را هم با تاخیر چند ماهه به رسماً و قانوناً 

کارگران می پردازند تا جائی که مدتهاست که پرداخت 
حقوق های معوقه عمال به رایج ترین مطالبه اعتراضات 

 .کارگری بدل شده است
حداقل هزار تومان به عنوان  399شکی نیست که با تعیین 

هوری اسالمی برای از سوی شورای عالی کار جم  دستمزد

به  بیشتری عمال طبقه کارگر با شتاب هر چه 31 سال
بی . اعماق مرداب فقر و فالکت کنونی سقوط خواهد کرد

دلیل نیست که در خیلی از اعتراضات کارگری کارگران 
شرایطی این همان  ."ما گرسنه ایم": فریاد می زنند که

گرسنگی و مرگ تدریجی را که است 
گر ستمدیده تحمیل به میلیونها کار

کرده و خانواده های کارگری را در 
معرض از هم پاشیدگی و اجبارا کارتن 

 .می دهدسوق ...خوابی و گور خوابی و 
بار دیگر شرایط دهشتناک فوق واقعیت 

زندگی کارگران در زیر سلطه رژیم 
جمهوری اسالمی به عنوان حافظ نظام 
سرمایه داری وابسته حاکم را با 

مقابل طبقه کارگر قرار  برجستگی در
داده و ضرورت مبارزه برای سرنگونی 
این رژیم ضد کارگری را یاد آوری می 

سال سلطه جمهوری  9۸تجربه . کند
اسالمی  نشان داده که شرط رهائی 
کارگران از وضعی که این رژیم با دار و 

مبارزه در جهت شکنجه به حفاظت از آن پرداخته است 
اما سرنگونی این . سالمی استسرنگونی رژیم جمهوری ا

رژیم و نابودی نظام سرمایه داری در ایران جز با اعمال 
قهر انقالبی که طبقه کارگر متشکل و آگاه به ایدئولوژی 

بنابراین . خود رهبر و پیشبرنده آن باشد امکان پذیر نیست
مسأله ای که کماکان در مقابل کارگران و همه 

بارز ایران قرار دارد این ستمدیدگان و نیروهای روشنفکر م
است که در شرایطی که جامعه ما تحت سلطه امپریالیسم 
قرار داشته و دیکتاتوری ذاتی نظام حاکم بر ایران می 
! باشد، کارگران در چه پروسه ای می توانند متشکل شوند

تجربه نشان می دهد که تنها در بستر یک مبارزه مسلحانه 
با  کارگران تنها. جود داردانقالبی امکان چنین امر مهمی و

توازن امکان می یابند قدرت تشکل و رزم دالورانه خود 
را به نفع خود و در بین خود و سرمایه داران قوای موجود 

 .راستای نابودی جمهوری اسالمی دگرگون نمایند

 :زیرنویس

غالمرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن  -1

 های صنفی کارگران

 

ست که بورژازی وابسته ایران به کمک رژیم پشتیبان خود یعنی جمهوری سالها

اسالمی چنان شرایط زیستی دشواری را بر کارگران تحمیل نموده است که آنها 

با د باید نحد خط فقر برسان بهرا  انشیاهد زندگی خود و خانواده نبرای اینکه بتوان

صلی خود از جان خود مایه اضافه کاری یا انجام کارهای جانبی در کنار کار ا

 8به این ترتیب بورژوازی زالو صفت ایران عمال  .دنتا پای جان کار کنگذاشته و 

را ساعت کار روزانه برای تامین زندگی کارگر را ساعت ها افزایش داده و کارگر 

 با دست و پا کردنتن به اضافه کاری های طوالنی دهد و یا مجبور کرده است که 

برای خود به کار اضافی دست زند تا حداقل معاش خود یا سوم  شغل های دوم و

روشن است که .  باز تولید کند برای روز بعد نیروی کار خود راو را تأمین کرده 

کارگری که در این آشفته بازاری که نظام سرمایه داری ایجاد کرده نتواند شغل 

الزاما خود و خانواده  نباشد به اضافه کاری های کشنده قادردیگری پیدا کند و یا 

ند و در چنین دست و پنجه نرم کهر چه بیشتری گرسنگی  فقر وبا باید اش 

 .مسیری است که خیلی از خانواده های کارگری از هم می پاشند
 

 سراسر کشور، در اعتراضدر  معلمان شاغل و بازنشستهات تجمع

 !شان مطالبات صنفی قامات به به عدم رسیدگی م

های اجتماعی منتشر شده بود،  اسفند در پی فراخوانی که در شبکه 63شنبه  صبح روز پنج
ها آمدند و با در دست داشتن  گروهی از معلمان در شهرهای مختلف ایران به خیابان

ها در تهران  این تجمع. هایی خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند نوشته
قابل مجلس شورای اسالمی و در سایر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار م

اصالح نظام پرداخت حقوق و بیمه درمانی معلمان از جمله مطالبات معلمان حاضر . شد
همچنین پالکاردهایی با موضوع لغو محکومیت قضایی فعاالن . در این تجمعات بود
 . خورد به چشم می "هست نه زندانجای معلم در کالس  "حقوق صنفی معلمان
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!چاره رنجبران، وحدت و تشکیالت است

  

 

د زاگرس همزمان با سفر کارگران فوال

روحانی به کردستان،در مقابل ساختمان 

 !استانداری تجمع کردند

فروردین ماه، تعدادی از کارگران بیکار شدهِ  ۰روز شنبه 
سال گذشته تجمعات  9کارخانه فوالد زاگرس که طی 

متعددی را در اعتراض به تعطیلی و مشخص نبودن شرایط 
مزمان با سفر روحانی به اند، ه ادامه کارشان برپا کرده

کردستان در مسیر عبور او مقابل ساختمان استانداری 
نه مشکالت ییکی از کارگران درباره پیش. تجمع کردند

سال است کارخانه  9: کارگران فوالد زاگرس اظهار داشت
کارگر تعطیل شده، اما هنوز  ۰99فوالد زاگرس با حدود 

فرهایشان به هیچ یک از اعضای هیئت دولت تاکنون در س
استان کردستان برای حل مشکالتمان اقدامی انجام 

 .اند نداده

 

توصیف اوضاع کارخانه ها ی مازندران از 

 !زبان خود مهره های رژیم

به اعتراف دبیر تشکل رژیم ساخته خانه کارگر مازندران در 
سازی هیچ دستاوردی  خصوصی: فروردین ماه 6۱روز شنبه 

هایی که زمانی هزاران کارگر  نهجز تعطیلی گسترده کارخا
جریان : نامبرده در ادامه گفت.اند، نداشت داشته

سازی در استان مازندان موجب شد تا  خصوصی
ن اهایی که بیش از نیم دهه قدمت داشتند و هزار کارخانه

بر اساس اعتراف . کردند تعطیل شوند کارگر در آنها کار می
بهترین  "نشستنبه روز سیاه "این مهره جمهوری اسالمی 

ها و واحدهای تولیدی  توصیف برای شرایط امروز کارخانه
کارگران استان مازندان : او می گوید. استان مازندان است

هم اکنون در واحدهایی مشغول به کار هستند که با کمتر 
درصد این  39از طرفی . کنند از نصف ظرفیت کار می

هستند که  کارگران دارای قراردادهای موقت و سفید امضا
.با این وصف  از امنیت شغلی هم برخوردار نیستند

 0از صفحه         ... صدیقه غروی  رفیق شهیدانقالبی  مادردر باره زندگی 

 
انقالبی برای رهائی مردم از زیر یوغ ظلم و ستم از یک طرف و جنایات و تبهکاری های رژیم شاه از طرف دیگر 

باشهادت چریک فدائی خلق رفیق مجتبی خرم آبادی در یک درگیری  69۰۱ر سال د. هر روز فزونتر می شد
او در خود چنان انرژی انقالبی و چنان . مسلحانه با نیروهای ساواک شاه، زندگی رفیق عزت باز هم دچار تحول شد

 .دهد عزم مبارزاتی می دید که می خواست به سازمان کمونیستی فرزندانش پیوسته و راه آنها را ادامه
سرانجام رفیق عزت غروی موفق شد به سازمان چریکهای فدائی خلق بپیوندد  و نه فقط همراه فرزندان دالورش 

انقالبی ای تبدیل شود که تفنگ ( مادر)بلکه خود به دایه  "دایه دایه وقت جنگه، وقت دوستی با تفنگه"بخواند که 
 . در دست علیه ارتجاع و رژیم جنایتکار حاکم بجنگد

در دورانی که مخفی شده و در یکی از پایگاه های خطاب می شد  "رفیق مادر"فیق عزت که در میان یارانش ر
هم روحیه انقالبی و  ،چریکهای فدائی زندگی می کرد نامه ای برای پدر و مادرخود نوشت که مطالعه آن نامه

را  "دشمن خونخواری"مبارزه با  رزمجویانه این شیر زن لر را نشان می دهد و هم عمق آگاهی وی از ضرورت
خون "ایجاد کرده بود  این فالت خونینکه هر روز برای حفظ نظم ظالمانه ای که در سراسر  بیان می کند

در گوشه " : در این نامه وی خطاب به پدر و مادرش می نویسد .مبارز و کمونیست را بر زمین می ریخت  "جوانان
کرد این بود که این راه را انتخاب کردم و حاال زندگی  مرا سخت دیوانه میداشت  ،خانه نشستن و زانو بغل کردن

درست ": در این نامه در باره معنای زندگی نوشته شده که "....کنم که واقعاً زنده هستم  خوبی دارم و احساس می
زادانه عقاید خود انسان تا وقتی زنده است که بتواند آ. است که زندگی زیباست اما زندگی فقط نفس کشیدن نیست

زندگی در سردی و فرومایگی است و ارزش  ،را بیان کند، الزمه زندگی آزادی در گذران آنست و بدون این آزادی
در مقابل هر انسان متفکر اکنون دو راه وجود دارد یا . زنده بودن یعنی آزاد بودن و انسان بودن.  زیستن را ندارد

 "...ن یا نبودن بود. زیستن با همه شرایط آن، یا مرگ
در ادامه نامه اش در توصیف چریکهای فدائی  ، ویرفیق مادرتوسط ی زندگی ازیبا از معنمفهوم به دنبال بیان این 

شند با گلوله از سینه بیرون کُ زیرا ما هم تصمیم گرفتیم قلب کسانی را که جوانان ما را می... ":خلق می نویسد
بینم که همه مانند یک خانواده در راه یک هدف و  ر زیباست وقتی آنها را مینمیدانید زندگی در اینجا چقد. بکشیم

بخاطر سعادت یک ملت با قلبهائی پر از خشم و کینه نسبت به دشمن و دلهائی پر از امید و لبهائی پر از سرود 
در دریای  شود و به آرامی و عظمت سرودهائی که مانند جویباری به یک رودخانه تبدیل می. کنند مبارزه می

ای  نمی دانید که نهال تازه. درخشان زندگی میریزد احساس آرامش میکنم و شادی بی پایانی وجودم را فرا میگیرد
تازه فهمیدم که باید در . ایست که خون جوانان آنرا پرورش میدهد  در زندگی من شکفته است و آن نهال کینه

شد مقاومت کنیم و این راه را تا آخرین نفس ادامه خواهیم کُ مقابل دشمن خونخواری که هر روز جوانان ما را می
داد و همه اینهائی که دارند مبارزه میکنند بهم پیوسته و گروهی بزرگ و نیرومندی را از ملت تشکیل میدهند که 
در آینده نزدیک مانند طوفانی سهمگین و نیرومند خانه پوشالی مزدوران را در هم خواهند ریخت و من صدای 

مطمئن باشید که دیگر مردم تحمل این همه ظلم و ستم را . نواز این طوفان را میشنوم که دارد نزدیک میشوددل
ای که در شرف طلوع است خیرمقدم بگویند ولی تا آنروز  ندارند و روزی به پا خواهند خاست تا به خورشید تازه

و سپس می  ". ..... ونها بی جواب نحواهند مانددستهای جنایتکاران از ملت ما خیلی خون خواهند گرفت، اما این خ
بدین جهت است که ما سالح بدست گرفته و مرگ را با مرگ جواب میدهیم، این پست فطرتها نمی دانند ": گوید

کارد و روزی خواهند فهمید که نیروی خلق توسعه یافته و  ای در دلها می که دستهای ناپاکشان چه تخم کینه
  "...ن علفهای هرز مینمایندشروع به درو کردن ای

که در کوی کن تهران قرار داشت برای  "رفیق مادر"پایگاه   ۰۰سرانجام پس از چند سال زندگی مخفی در سال 
با نیروی بزرگی که تدارک   ۰۰سال اردیبهشت  ۱1در ساواک شناخته شد و نیروهای امنیتی رژیم سرکوبگر شاه 

ای که بین رفیق مادر و دیگراعضای درگیری دالورانه در نتیجه در جریان . دیده بودند به این پایگاه یورش بردند
پیش آمد رفیق مادر همراه با تعدادی از فرزندان چریک خود به مزدوران رژیم وابسته به امپریالیسم شاه پایگاه با 

 طوفانی کهران و تا خیزش توده های تحت ستم ایزنده نماند ، عزت غروی رفیق مادربه این ترتیب . شهادت رسید
بر پا کردند را شاهد باشد و ببیند که در پس مبارزه مسلحانه  -رژیم شاه و امپریالیستها-آنها علیه دشمنان خود 

 "من صدای دلنواز این طوفان"در باره اش نوشته بود که انقالبی جاری در جامعه همان طوفانی بر پا شد که وی 
، توده های بپاخاسته مردمشهادت رفیق عزت غروی با خیزش میلیونی پس از دو سال که  طوفانی. را می شنوم 

 "پوشالی"با الهام از مبارزات رزمندگان مسلح کاخ  گفته و "خیر مقدم ای که در شرف طلوع است به خورشید تازه"
 .شاهنشاهی را ویران نمودند

 

 !غروی گرامی و راهش پر رهرو باد ( عزت)صدیقه مادر،یاد رفیق 
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!تشکل های مستقل کارگری، حق مسلم کارگران  است

  

 ماه گذشته معلمان 6دولت معوقات 

 !را نداد، جیب های خالی در نوروز 

: فروردین ماهِ خبرگزاری فارس 69به گزارش روز پنجشنبه 
، معوقات فرهنگیان که پیشتر 693۰با پایان یافتن سال 

شده بود، پرداخت  قول پرداخت آن از سوی مسئوالن داده
تا پایان اسفندماه حق  693۰معلمان از مهر ماه سال . نشد

خود را دریافت نکردند، این در حالی ( اضافه کار)التدریس 
است که تمام سازمان ها و ادارات در پایان هر ماه اضافه 

از . کار همان ماه را به حساب کارکنان خود واریز می کنند
و پرورش به دفعات از  چند ماه پیش مسئوالن آموزش

پرداخت به موقع معوقات فرهنگیان سخن گفتند و حتی در 
یک مورد، وزیر آموزش و پرورش به اشتباه از پرداخت 
معوقات فرهنگیان تا پایان بهمن ماه خبر داده بود که این 

 .موضوع صحت نداشت

 

کارگر و کارمند در سال جاری در  4٣۵

 !شهرستان بهشهراخراج شده اند

س اداره کارو تعاون و رفاه اجتماعی بهشهر، روز دوشنبه رئی
 ۰9۰، ( 3۰) اسفند ماه اظهار داشت که در سال جاری  ۱9

واحد  6۰1نفر از کارگران و کارکنان شهرستان بهشهر از 
صنفی، تولیدی، صنعتی، خدماتی، تعاونی، کشاورزی و 

نفر غیربومی  ۸۱نفر بومی و  9۰۸دامداری اخراج شدند که 
اکثر موارد اخراج کارگران و کارکنان به دلیل شرایط . ندبود

بد اقتصادی و وضعیت نامساعد بازار فروش است که اخراج 
شوند و دربرخی موارد نیز زمان قرارداد کارگران یا  می

کارکنان به اتمام رسیده و کارفرما به هر دلیل قرارداد را 

 .کند تمدید نمی
 

یندان ، تجمع کارگران شرکت پیمانکاری پا

 !در اعتراض دستمزد های پرداخت نشده

اسفند ماه، کارگران شرکت پایندان در  6۸روز چهارشنبه 
ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده  1پلدختر لرستان که 

دارند، در مقابل این شرکت مستقر در منطقه سراب 
گویند اگر  کارگران معترض می. جهانگیر تجمع کردند

ا را پرداخت کند، برای اعتراض کارفرما نخواهد معوقات م
به  مقامات شهری و استانی ازجمله فرماندار پلدختر و 

شب عید است و اگر معوقات ما . استاندار لرستان می رویم
طور جدی با  در این روزهای پایانی سال پرداخت نشود، به 

 .مشکل مواجه خواهیم شد

 تجمع بازنشستگان در مقابل

 !ساختمان ریاست جمهوری 

اسفند ماه، جمع زیادی از  ۱۱ح روز یکشنبه صب
بازنشستگان کشوری و لشگری سراسرکشور در تهران 
مقابل نهاد ریاست جمهوری و در شهرهای دیگر مقابل 

سازی  های بازنشستگی با خواست همسان سازمان
ای بازنشستگان و ارتقاء  ها، افزایش خدمات بیمه مستمری

برای برگزاری این . معیشت، تجمع اعتراضی برگزار کردند
تجمع از چند روز پیش در فضای مجازی، هماهنگی انجام 

 .شده بود

 

کارخانه  تجمع کارگران پروژه ساخت

 !افتتاحا مراسم سیمان باقران همزمان ب
فروردین ماه، همزمان با افتتاح کارخانه  ۱روز چهارشنبه 

سیمان باقران در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی، 
ان پیمانی شاغل در پروژه ساخت این کارخانه که کارگر

چندین ماه  مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده اند دست 
تعدادی از کارگران معترض .  به اعتراض  صنفی زدند

 .مطالبات معوقه خود را تا یکسال اعالم میکنند
 

جان باختن یکی از کارگران پتروشیمی 

 !بندر ماهشهر در حین کار
فروردین ماه، یکی از کارگران  69جشنبه عصر روز پن

پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر در حین کار بر اثر 
اصابت جسم سنگین رها شده از جرثقیل دچار حادثه شده 
و به دلیل شدت جراحات در بیمارستان  جان خود را از 

رئیس روابط عمومی پتروشیمی بندر ماهشهر در . دست داد
حال جا به جایی یک شئی جرثقیل در :این خصوص گفت 

بوده که متأسفانه بر اثر خروج بوم جرثقیل از ریل و سقوط  
آن روی این کارگر، وی دچار آسیب دیدگی شدید می شود 

 .و جان خود را از دست می دهد
 

کارگران  ،ماه دستمزد 6عدم پرداخت 

عسلویه را به  06و  0۵پیمانکاری فاز های 

 !تجمع واداشت

فند ماه، یکی از کارگران پیمانکاری اس 61روز دوشنبه 
گروهی از : عسلویه گفت 61و  6۰شاغل درفاز های 

ها که به واسطه پیمانکاری  کارگران شاغل در این فاز
های متعلق به شرکت تسکو مشغول  آزمون فلز در پروژه

اسفند ماهِ برای دریافت معوقات  6۰کارند، از روز یکشنبه 
بر اساس اظهارات . ندمزدی خود در حالت اعتراض هست

از مهرماه سال جاری تاکنون هیچ پرداختی به :این کارگر 
کارگر هستند از  699آنها صورت نگرفته و آنها که درحدود 

روز یکشنبه تا بامداد امروز دوشنبه در مقابل درب ورودی 

 .اند محل کارشان شب را سپری کرده
 

تجمع کارگران کارخانه فرنخ و نازنخ در 

 !ه عدم دریافت حقوقشاناعتراض ب

اسفند ماه، شماری از کارگران  61صبح روز دوشنبه 
کارخانه فرنخ و نازنخ در اعتراض به عدم دریافت مطالبات 
مزدی خود، مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع 

این کارگران که چندین ماه مطالبات مزدی معوقه . کردند
تگو با یکی از اسفندماه درگف 6۱طلبکارند، روز سه شنبه 

همزمان با تجمع : رسانه های محلی اعالم داشتند
روزدوشنبه مقابل استانداری، مدیرکل تعاون،کارو رفاه 
اجتماعی استان قزوین درجمع ما معترضان حاضر شد و 

طبق وعده های مدیر کل . وعده پیگیری مطالباتمان را داد
ماه، اسفند  6۸کار استان قرار شدحداکثر تا روز چهارشنبه 

وضعیت پرداخت مطالبات کارگران فرنخ و نازنخ مشخص 
بنابراین کارگران این دو کارخانه با اعتماد به وعده . شود

های داده شده موقتا به اعتراض صنفی خود خاتمه داده 

 .اند
 

 4شکایت کارگران خدماتی ناحیه 

 !شهرداری به اداره کار اهواز
ی اهواز روز شهردار ۰جمعی از کارگران خدماتی ناحیه 

فروردین ماه، ضمن ابراز ناخشنودی از عدم  9پنجشنبه 
 ۸9بیش از : دریافت مطالبات مزدی خود اظهار داشتند

 3۰کارگر خدماتی این ناحیه مطالبات مزدی بهمن، اسفند 
اند و پیمانکار به  خود را دریافت نکرده 31و عیدی سال 

بر . تازگی مطالبات دی ماه آنها را پرداخت کرده است
نفر از آنها در این رابطه  ۰9اساس این گزارش، حدود 

اند و حداقل انتظار آنها  شکایتی به اداره کار اهواز ارائه کرده
این است که با رسیدگی عادالنه هر چه سریعتر به 

کارگر دیگر هم با  ۰9حدود  .مطالبات خود دست یابند
 وجود عدم دریافت مطالبات خود، برگه تسویه حساب سال

 . را امضا کرده اند 3۰

شود که پیمانکار برای امضای برگه تسویه حساب  گفته می
به کارگران فشار وارد کرده است تا آنها بعدها مدعی عدم 

در صورتی که مطابق قانون . پرداخت مطالبات خود نشوند
اذعان  به آن کارِ کجدار مریضی هم که خودِ مسئولین

از قانون طلب کارگران را  دارند، حتی اگر پیمانکار با عدول
 ۰پرداخت نکند، کارفرمای اصلی در اینجا شهرداری ناحیه 

اهواز مکلف است که آن را از محل ضمانت حسن انجام 

 .کار پرداخت کند
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!زنده باد کمونیسم! پیروز باد انقالب

  

 کارگر اداره گاز همدان 2جان باختن 

 !در انفجار ایستگاه تقلیل فشار گاز
به گزارش نفت نیوز، مدیرکل مدیریت بحران استان 

فروردین ماه، در گفت و گو با ایرنا  1دان روز یکشنبه هم
اعالم کرد که براثر انفجار ایستگاه تقلیل فشار گاز در مسیر 

تهران، سه راهی کوریجان که علت آن هم  -جاده همدان 
تن از کارگران که نزدیک به  ۱اینک مشخص نیست 

 .ایستگاه بودند به طور کامل در آتش سوختند
 

گران کارخانه پارس قو نفر از کار 211

 !اند مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده
فروردین ماه، جمعی از کارگران کارخانه  9روز پنجشنبه 

پارس قو تولید کنند روغن نباتی قو در یک اطالع رسانی 
کارفرمای این کارخانه مطالبات مزدی بهمن : اظهار داشتند

 ۱99ز بیش ا 31و بخشی از عیدی سال  3۰و اسفند سال 
بر . نفر از کارگران این واحد تولیدی را پرداخت نکرده است

تجمع اعتراضی  ۱اساس این گزارش، کارگران پیش از این 
اسفند  ۱1تجمع . اسفند برگزار کرده بودند ۱۸و  ۱1در 

مقابل شرکت نهان گل، سهم دار عمده کارخانه روغن 
غرب اسفند در حوالی اداره کار جنوب  ۱۸نباتی قو و تجمع 

پس از تجمع دوم بود که کارفرما . تهران برگزار شده بود
این  31مطالبات مزدی دی ماه و بخشی از عیدی سال 

این در حالی است که مطابق . کارگران را پرداخت کرد
مصوبه کمیسون کارگری فرمانداری استان تهران کارفرما 

 6۰متعهد شده بود که تمامی مطالبات مزدی کارگران را تا 

عدم پرداخت مطالبات حقوقی  .پرداخت کند 3۰ند اسف
کارگران در ایام عید مشکالت بزرگی را متوجه آنان کرده 

 .است
 

کارگران شرکت پیمانکاری آذرخاک فاز 

کنگان عسلویه، دست به تجمع  0٣

 !اعتراضی زدند

اسفند ماه، شماری از کارگرانی که   ۱۰صبح روز سه شنبه 
 69انکاری آذرخاک در فاز از طریق شرکت پیم 36تا سال 

کنگان مشغول کار بودند، در اعتراض به باقی ماندن 
کارگرانی که شاهد این . معوقات مزدی خود تجمع کردند

 6۰این کارگران معترض حدود : تجمع بوده اند می گویند
سال پیش در استخدام شرکت  ۰شوند که تا  نفر می

رانیان آذرخاک از شرکت های زیرمجموعه پتروپایدار ای
به دنبال خلع ید شرکت پیمانکاری که در استخدام . بودند

شود اما هنوز بابت  آن بودند رابطه کاری آنها متوقف می
مطالبات مزدی آن دوران با آنها تسویه حسابی صورت 

سال هیچ مقام کارفرمایی  ۰در مدت این . نگرفته است
 حاضر نشده است تا پاسخگوی مطالبات برزمین مانده آنها
بشود و به همین دلیل آنها صبح امروز با تجمع در مقابل 
ورودی محوطه کارفرمای اصلی خواستار رسیدگی به 

 .ساله خود شدند ۰معوقات 

 اعتراض کارگران روز مزدی

 !پاالیشگاه آبادان 

اسفند ماه، تعدادی از کارگران پاالیشگاه  6۱روز سه شنبه 
ان این پاالیشگاه را نفر از کارگر 6۰9: آبادان اظهار داشتند

دهند که به واسطه چند  کارگران روز مزدی تشکیل می
این . شرکت پیمانکاری به کارتعمیرات اشتغال دارند

کارگران از بابت شرایطی که توسط پیمانکاران برای کار 
آنها تعیین شده است معترض هستند و در عین حال 

ر ب. خواستار به روز شدن مطالبات مزدی خود می باشند
به صورت   ۱۰اساس این خبر کارگران مورد نظر از سال 

روزمزدی در پاالیشگاه آبادان مشغول بکارند، در این مدت 
پیمانکاران مربوطه از پرداخت تمامی حقوق قانونی آنها 

هر روز تعداد زیادی از این کارگران . اند خودداری کرده
پشت درب ورودی پاالیشگاه برای انتخاب شدن توسط 

مانند و در این مدت گاهی ممکن  نکاران منتظر میپیما
این کارگران با یادآوری اینکه . است تا روزها بیکار بمانند

تاکنون شماری از همکاران آنها با امضاء قراردادهای یک 
اند،  های پیمانکاری درآمده ساله به استخدام شرکت

درحقیقت امکان بهبود شرایط شغلی برای همه ما :افزودند
دهند تا از  دانیم چرا پیمانکاران ترجیح می دارد اما نمیوجود 

یکسو به همین شیوه روز مزدی به همکاری با ما ادامه 
دهند و از سوی دیگر مطالبات مزدی ما را به صورت 

با وجود فعالیت بازرسان اداراه کار، . ای پرداخت کنند سلیقه
ند این اتفاقات همچنان در حال رخ دادن است و آنها مجبور

های خود به این شرایط تعیین  تا برای تامین معاش خانواده

 .شده از سوی پیمانکاران تن بدهند

 

 بالتکلیفی کارگران پلی اکریل اصفهان

کارگر پلی اکریل اصفهان ماه هاست که هیچ  ۱999
همچنین وضعیت نامشخص . دستمزدی دریافت نکرده اند

از . افزوده استبیمه های کارگران بر ابعاد بالتکلیفی آنها 
که دولت مجددا اداره این کارخانه را  3۰شهریور ماه سال 

کارگران . بدست گرفته اوضاع از قبل بدتر هم شده است
بارها برای کسب مطالبات مزدی و معوق خویش و رسیدن 
به حقوق بر حقشان در مقابل فرمانداری و استانداری 

ی توجهی اصفهان تجمع کرده اند ولی خواستهای آنها با ب
مسئوالن روبرو شده و مقامات حکومت با گسیل نیروهای 
انتظامی به سرکوب و متفرق کردن کارگران معترض 

ایم از روسیه  شنیده "کارگران می گویند. مبادرت ورزیده اند
و چین، الیاف وارد کرده اند و دیگر به نفعشان نیست که 

ضع یکی از کارگران در توصیف و "پلی اکریل راه بیافتد

به معنای واقعی  "فعلی زندگی خود و همکارانش میی گوید
کلمه وضعمان خراب است؛ حتی بانک ها هم دیگر به ما 

دهند؛ کسی نمانده که مقروضش نباشیم؛ زندگیِ  وام نمی
خیلی از همکارانمان از هم پاشید؛ بی پولی است و فقر، 

 "!شوخی که نیست

 

و  22تجمع کارگران پیمانکاری فازهای  

 !همنطقه ویژه عسلوی 24

اسفند ماه، کارگران پیمانکاری آزمون  61صبح روز دوشنبه 
منطقه ویژه عسلویه، سومین  ۱۰و  ۱۱فلز واقع درفازهای 

بر . روز از اعتراض به معوقات مزدی خود را آغاز کردند
اساس این گزارش، کارگران این شرکت پیمانکاری همانند 

ودی های محل روزهای گذشته با حرکت به سوی ور
ماه معوقات  ۰کارشان تجمع دیگری را برای پیگیری 

 63این کارگران روز پنجشنبه . مزدی خود برپا کردند
اسفند ماه،  بار دیگر دست به تجمع زدند به این دلیل که  
چند روز قبل با وعده کارفرما مبنی بر این که درصورت 
 بازگشت به کار تمامی مطالبات واریز خواهد شد، به
اعتراضات خود پایان داده بودند، اما در کمال ناباوری 

بنابر . ها پوچ بوده است مشاهده کردند که تمامی این حرف

 .این تجمع اعتراضی خود را از سر گرفتند

 

 و صنعت تجمع کارگران مجتمع کشت 

 !هفت تپه 

نفر از کارگران  ۱99اسفند ماه، حدود  61صبح روز دوشنبه 
و صنعت هفت تپه در اعتراض  شت فصلی نی بر مجتمع ک

ای خود از سوی  به آنچه محقق نشدن مطالبات بیمه
. کردند در محوطه مجتمع تجمع کردند کارفرما عنوان می

اعتراض : یکی از کارگران حاضر در این تجمع گفت
میلیارد تومان  69بر برای واریز بیش از  کارگران فصلی نی

مچنین به تاخیر ه. از حق بیمه پرداخت نشده آنها است
 3۰افتادن یک ماه حقوق بهمن ماه، عیدی و پاداش سال 

و حق بهره برداری سالهای گذشته از دیگر مطالبات 

 .کارگران حاضر در تجمع امروز بوده  است

 

کارگر قراردادی کارخانه  ۰1اخراج 

 !محصوالت بهداشتی کیهان بُد در تاکستان

 ۱9ند ماه، اسف ۱۱بر اساس گزارشی به تاریخ یکشنبه 
کارگر قراردادی کارخانه تولید کننده محصوالت بهداشتی 
کیهان بُد واقع در شهرستان تاکستانِ استان قزوین اخراج 

کارگر مشغول به  669در این واحد تولیدی حدود . شدند
کار هستند اما از ابتدای دی ماه سال جاری به دلیل 

کنند،  نامعلومی که کارگران از آن اظهار بی اطالعی می
کارگر پس از خاتمه قرارداد، کارشان را از دست  ۱9تعداد 

ماه هنوز بابت  9این کارگران بعد از گذشت . اند داده
 .مطالبات پایان کار ازکارفرما طلبکارهستند
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تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه 

 !بلبرینگ سازی تبریز

اسفند ماه، شماری از کارگران  6۱صبح روز سه شنبه 
از صبح روز : ه بلبرینگ سازی تبریز اظهار داشتندکارخان

ماه  9اسفند ماه در اعتراض به پرداخت نشدن  61دوشنبه 
مطالبات مزدی خود دست از کار کشیده و در محوطه 

در این گزارش به نقل از کارگران . کارخانه تجمع کرده ایم
در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز : معترض آمده است که

ر کارگر رسمی و قرار دادی فعالیت دارند که نف 639حدود 
کارفرما عالوه بر تاخیر مطالبات مزدی ماه های آذر، دی و 
بهمن تاکنون از واریز حق عیدی و پاداش پایان سال آنها 

اسفند ماه،  6۸صبح روز چهارشنبه . نیز کوتاهی کرده است
کارگران معترض در سومین روز اعتصاب خود در مقابل 

. ار استان اذربایجان شرقی اجتماع کردنداداره کل ک
تا این لحظه از نتیجه اعتراضمان در : کارگران می گویند

مقابل اداره کل کار استان آذربایجان شرقی نتیجه ای 
نگرفته ایم اما نمایندگان ما همچنان با مسئولین این اداره 

زمانی وضعیت تولیدات این کارخانه . در حال مذاکره هستند
ب بود اما از وقتی که شرکت بلبرینگ سازی به بسیار خو

از  ۰۰های اصل  نام خصوصی سازی و اجرای سیاست
مالکیت مدیریت دولتی خارج شد، کارفرمای خصوصی 
جایگزین، نتوانست به تعهدات مالی خود عمل کند و در 

به دنبال تجمع . نتیجه این وضعیت به وجود آمده است
روز ادامه  3ه حدود اعتراضی کارگران بلبرینگ سازی ک

اسفند ماه،  ۱۰داشت سر انجام صبح روز چهارشنبه 
ماه  9کارفرمای کارخانه معادل یک ماه مزد از مجموع 

را پرداخت کرد و بدین ترتیب  3۰مطالبات باقی مانده سال 
همچنین . کارگران موقتا به اجتماع صنفی خود خاتمه دادند

یان سال جاری است که تا پا کارفرمای آنها وعده داده 
معادل یک ماه دیگر از مطالبات مزدیشان را پرداخت 

 .خواهد کرد

 

کارگر پیمانی پاالیشگاه آبادان  81تجمع 

 !در اعتراض به معوقات مزدی و مزایا

کارگر  ۸9اسفند ماه، نزدیک به  ۱۰صبح روز سه شنبه 
ماه  ۱پیمانی پاالیشگاه آبادان در اعتراض به تاخیر افتادن 

دی پایان سال از سوی پیمانکار، مقابل درب مزد و عی
ساختمان مرکزی پاالیشگاه تجمع کردند و خواستار 

بر اساس . پیگیری مطالبات خود از کارفرمای اصلی شدند
این گزارش، این کارگران که در زمینه پرداخت حق بیمه، 

حداقل :دچار مشکل هستند، می گویند... مسکن و
متخصص از پیمانکاران  دستمزدی که به عنوان یک کارگر

بیشترِ ما . دریافت می کنیم کفاف زندگی مان را نمی دهد
کارگران فنی هستیم، با اینکه سقف دستمزد کارگران فنی 

میلیون ریال است ولی  6۱میلیون تا  ۸و متخصص بین 
. پیمانکار دستمزدِ کارگر ساده را به ما پرداخت می کند

رگران متخصص همچنین عناوین شغلی هر یک از ما کا
 .درتامین اجتماعی به عنوان کارگر ساده ثبت شده است

 0٣کارگران شرکت پیمانکاری فاز تجمع 

 !در اعتراض به معوقات مزدی هعسلوی

نفر از کارگران  ۰99اسفند ماه، حدود  6۸روز چهارشنبه 
عسلویه، در  69شرکت پیمانکاری پایندان واقع در فاز 

مزد خود در مقابل محل  ماه 9اعتراض به عدم دریافت 
تجمع ( شرکت پترو پایدار ایرانیان)استقرار کارفرمای اصلی 

این . کرده و خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند
کارگران خواستار رسیدگی و توجه به حقوق و مزایای خود 

در ادامه . با توجه به رو به اتمام بودن سال جاری هستند
اسفند ماه، یکی  ۱۱شنبه این تجمع اعتراضی صبح روز یک

از کارگران معترض از تجمع دوباره کارگران شرکت 
عسلویه برای دریافت معوقات مزدی  69پیمانکاری فاز 

نفر از  ۰99بامداد روز یکشنبه حدود : خبر داد و گفت
توجهی  کارگران این شرکت پیمانکاری در اعتراض به بی

ددا مقابل ماه مزد معوقه، مج 9کارفرما در مورد پرداخت 
محل استقرار کارفرمای اصلی شرکت پتروپایدار ایرانیان، 

این کارگران . تجمع کرده و خواستار مطالباتشان شدند
خواستار رسیدگی و توجه به حقوق و مزایای خود با توجه 

 .به رو به اتمام بودن سال جاری هستند

 

تجمع اعتراضی روستائیان زحمتکش مغان 

 !بادمقابل فرمانداری پارس آ

فروردین ماه،  ۸به گزارش آران مغان، ظهر روز سه شنبه 
جمعی از عشایر و اهالی زحمتکش روستاهای محدوده 
نشینِ شرکت کشت و صنعت مغان در مقابل فرمانداری 

در . شهرستان پارس آباد یک تجمع اعتراضی بر پا کردند
این تجمع که با شرکت جمعی از اهالی روستاهای نجف 

شکل گرفته بود ... لو، هزار کندی، صفرلو و کندی، موسی 
شرکت کنندگان نسبت به عدم تحقق وعده های مسنولین 

تکلیف این . و روشن نشدن تکلیف آنها اعتراض داشتند
روستاییان مبنی بر ابقا یا انتقال آنها از این ناحیه هنوز 
مشخص نشده، بهمین دلیل طرح عمرانی این روستاها اجرا 

سی به امکانات اولیه زندگی و خدماتی نشده و از دستر
شرکت کنندگان در این تجمع با حمل . محروم می باشند

محروم از تمامی امکانات اولیه "پالکاردهایی مبنی بر 
سال از انقالب  9۸زندگی و خدمات دولتی پس از 

تخریب مراتع و چراگاه احشام عشایر توسط "، "اسالمی
م کفایت و ناکار اعتراض به عد"و  "کشت و صنعت مغان

با خود حمل می کردن و خواستار  "آمدی مسئولین منطقه
چندین سال است که . رسیدگی به مشکالتشان بودند

کشمکش ها و اختالفات بین روستائیان و عشایر منطقه با 
مغان ادامه دارد و هر بار مسئوالن   شرکت کشت و صنعت

 39یت روستای این منطقه به یک سا 6۱از ابقا یا انتقال 
هکتاری خبر می دهند بدون آنکه اقدام جدی در این زمینه 

به خاطر این اختالفات، عشایر و . انجام داده باشند
روستاهای محدوده نشین  شرکت مزبور تا کنون از طرح 

در . هادی و سایر طرح های عمرانی بی نصیب مانده اند
در این تجمع فرماندار شهرستان : ادامه این آمده است که

ارس آباد با حضور در بین تجمع کنندگان، ضمن شنیدن پ
. صحبتهای آنان بر حل مشکل روستاییان قول مساعد داد

این در حالی است که پیش تر فرماندار سابق شهرستان 
پارس آباد نیز از عدم ساماندهی روستاهای ابقایی و انتقالی 
محدوده شرکت کشت و صنعت مغان ابراز نگرانی کرده و 

د که اهالی این روستاها در وضعیت نامناسبی به گفته بو
زندگی ادامه می دهند و بایستی این موضوع در سریعترین 

 .زمان ممکن حل شود
 

تجمع کارگران و  عدم پرداخت دستمزد

 !پیمانی آب منطقه ای خوزستان

اسفند ماه، گروهی از کارگران آب منطقه  6۱روز سه شنبه 
ات مزدی و بیمه ای خود ای خوزستان در اعتراض به معوق

دست از کار کشیده و مقابل دفتر پیمانکار واقع در 
گزارش . شهرستان هندیجان استان خوزستان تجمع کردند

کارگران معترض که در اجرای احداث شبکه : می افزاید
 "های آبیاری تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری شرکت

 3م کنند خواستار دریافت دست ک کار می "ا رود پارسآری
ماه حقوق معوقه هستند که کارفرمای شرکت آریا رود 
پارس به عنوان مجری این پروژه با همراهی مسئوالن آب 
منطقه ای وعده پرداخت آن را به کارگران داده بودند اما 

: کارگران می گویند. هنوز تا این لحظه عملی نشده است
پیمانکار به جای چاره اندیشی منطقی برای پرداخت 

مزدی، سکوت اختیار کرده و کارگران را بالتکلیف  معوقات

 .رها کرده است
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!کارگر زندانی آزاد باید گردد

  

کارگران کارخانه  اعتراضی تجمع

 !خرم آباد پارسیلون

نفر از کارگران  ۱99اسفند ماه،  63صبح روز پنجشنبه 
انه نساجی پارسیلون خرم آباد به همراه خانوادهایشان کارخ

در اعتراض به بی توجه ای کارفرمای کارخانه در پرداخت 
مطالبات مزدی آنها، در مقابل ساختمان استانداری لرستان 

نفر از مجموع  699حدود . تجمع اعتراضی بر پا داشتند
کارگر شاغل در کارخانه پارسیلون را کارگران رسمی  ۰99

ماه مطالبات معوقه مزدی  ۰6دهند که حدود  کیل میتش
کارگران قراردادی کارخانه هم که . پرداخت نشده طلبکارند

همزمان با تعطیلی کارخانه بیکار شده اند هر کدام از یک 
میلیون تومان مطالبات مزدی و سنواتی خود را از  69تا

بر اساس این گزارش، کارگران . کارفرما دریافت نکرده اند
ا بیان اینکه خواهان بازگشایی کارخانه و دریافت معوقات ب

مزدی خود هستند از دستگاه قضایی خواستند تا ترتیب 
آتیه   انتقال مدیریت این واحد صنعتی را به شرکت

 .هر چه زودتربدهد( در مقام کارفرمای جدید)دماوند

کارگران معترض این واحد تولیدی می گویند قبل از این 
نفر از  ۱99اسفند ماه نیز حدود  6۱در اعتراض یعنی 

کارگران پس از طوالنی شدن روند صدورحکم واگذاری 
محل کارشان به کارفرمای جدید با مراجعه به اداره کل 
دادگستری خرم آباد از این نهاد قضایی درخواست کمک 

 .کرده بودند

 

ساله بر اثر سرما و  09یک کولبر جوان 

 !داد ایست قلبی جان خود را از دست

اسفند ماه، یک  ۱9بر اساس گزارشی به تاریخ دوشنبه 
سالهِ اهل روستای ویسه بر اثر سرما و ایست  9۸کولبر 

محور تتهِ  "لوتو هه سونه"قلبی در ارتفاعات گردنه 
در این گزارش . شهرستان مریوان جان خود را از دست داد

همچنین تاکید شده که این کولبر بعد از به دوش کشیدن 
ایل کولبری و پیمودن مسیری از ناحیه قلب احساس وس

کند که متاسفانه دچار ایست قلبی شده و جان  ناراحتی می

 .دهد خود را از دست می

تجمع کارگران دو کارخانه کنتور سازی و 

 !ن در قزویناصنایع کم مصرف ایرانی

اسفند ماه، کارگران این دو  واحد  6۱صبح روز سه شنبه 
ای  توجه وین واقع شده اند به دلیل بیتولیدی که در قز

کارفرمای کارخانه نسبت به تعویق معوقات مزدی، عیدی و 
در این . پاداش پایان سال دست به تجمع اعتراضی زدند
مطالبات : خبر به نقل از کارگر ان معترض آمده است که

نفر از کارگران شاغل در واحد کنتور  9۰9مزدی حدود 
ماه به تاخیر افتاده و  ۰اه حدود سازی با احتساب اسفند م

کارگر شاغل درکارخانه صنایع کم مصرف ایرانیان نیز  ۸9
گزارش همچنین . ماه مزد معوقه طلبکارند 3دست کم 

افزود، کارگران معترض با بیان اینکه قرار است مدیریت 
کارخانه کنتور سازی و صنایع کم مصرف ایرانیان به 

در حال : ر ادامه گفتندسرمایه گذار جدید واگذار شود د
حاضر کارگران این دو واحد امیدوارند وضعیت مالی 
کارخانه در نتیجه واگذاری آن به یک کارفرمای دیگر 

اسفند ماه، کارگران کنتور  ۱6روز شنبه   .بهبود پیدا کند
سازی ایران بار دیگر در اعتراض به بالتکلیفی در وضعیت 

خانه کنتور سازی به توجهی کارفرمای کار شغلی و ادامه بی
تعویق معوقات مزدی، عیدی و پاداش پایان سال آنها، در 

 .مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند
 

 تجمع اعتراضی کارگران

 !کارخانهِ کمپرسور سازی تبریز 

نفر از کارگران  6۱9اسفند ماه،  6۱صبح روز سه شنبه 
عتی شاغل درکارخانه کمپرسور سازی واقع درشهرک صن

ماه مطالبات  ۰قراملک تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن 
مزدی خودتولید را خوابانده و در محوطه کارخانه دست به 

تجمع اعتراضی کارگران این کارخانه . تجمع اعتراضی زدند
های آبان، آذر ،  در اعتراض به تاخیر در پرداخت مزد ماه

. ی باشدم 3۰دی، بهمن و نیز  عیدی و پاداش پایان سال 
در ادامه این اعتراضات و در هشتمین روز اعتصاب در روز 

اسفند ماه کارگران معترض با اشاره به تامین  ۱۰سه شنبه 
طی روزهایی که تجمع : امنیت شغلی خود اعالم کردند که

ایم چند روزی کارفرمای بخش خصوصی کارخانه با  کرده
نان تهدید کارگران درهای ورودی کارخانه را به روی آ

از زمانی که این کارخانه به : کارگران می گویند. بست
بخش خصوصی واگذار شده مشکالت کارخانه با کاهش 
امنیت شغلی کارگران آغاز شده و تعداد کارگران از حدود 

 .نفر تقلیل یافته است 6۱9نفر به حداقل  ۱99

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری 

 !بروجرد، در رابطه با معوقات مزدی خود

اسفند ماه، گروهی از کارگران خدماتی و  6۱روز سه شنبه 
ماه مزد  1فضای سبز شهرداری بروجرد در اعتراض به 

معوقه به صورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل 
کارگران معترض گفته . ساختمان شورای شهر تجمع کردند

های کارگران و شهرداری افزوده  روز به روز بر بدهی: اند
ود ولی ما شاهد هیچ راه حل مناسبی از سوی می ش

جدا از مسئله به تاخیر . مسئوالن شهری بروجرد نمی باشیم
ماه معوقات مزدی مدیران شهری در آستانه سال  1افتادن 

نو قصد ندارند عیدی ما کارگران را پرداخت کنند، این در 
حالیست که شهرداری فشار کار را بر روی ما کارگران 

 31کردن شهر برای استقبال از نوروز سال برای آماده 
در ادامه این اعتراضات صبح روز شنبه . بیشتر کرده است

اسفند ماه، چند صد نفر از کارگران شهرداری بروجرد  ۱6
برای چندمین بار مقابل ساختمان شورای شهر تجمع 

جدا از : کارگران شهرداری بروجرد می گویند. کردند
کارگران عیدی و پاداش سال ماه گذشته  1معوقات مزدی 

جاری را از شهرداری طلبکارند و تا این لحظه شهرداری 
هیچ برنامه ای برای پرداخت حداقل بخشی از  مطالباتمان 

 .ارائه نکرده است
 

تجمع کارگران سیمان صوفیان در اعتراض 

 !به دستمزد های پرداخت نشده 

از  اسفند ماه، بیش ۱9به گزارش آذوح، صبح روز دوشنبه 
نفر از کارگران پیمانکاری واحد تاریکخانه و  ۱۰9

بارگیرخانهِ کارخانه سیمان صوفیان تبریز، در اعتراض به 
تاخیر افتادن عیدی و پاداش پایان سال و دیرکرد در 
پرداخت برخی مزایای مزدی همانند پایه سنواتی و تجمیع 

کارگران سیمان . سنواتی در محوطه کارخانه تجمع کردند
با وجود شرایط کاری سخت، کارفرما از : گویند ان میصوفی
تجمیع سنواتی ما را لحاظ نکرده و از ابتدای سال  3۱سال 

چند ماه . جاری پایه سنواتی ما افزایش پیدا نکرده است
نفر از کارگران کارخانه سیمان صوفیان در  999قبل هم 

اعتراض به کاهش حقوق دریافتی و عدم رسیدگی مدیران 
در این . وضعیت، دست به اعتصاب زده بودند به این

گزارش همچنین از دومین روز متوالی اعتراض خبر داده و 
اسفند ماه نیز کارگران  ۱۰تاکید شده که در روز سه شنبه 

های اعتراضی خود را  سیمان صوفیان تبریز بار دیگر تجمع

 .در محوطه کارخانه از سر گرفتند
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!دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

  

 رگراننفر از کا ۰در حکم تجدید نظر 

 !استان یزد در دادگاه  

اسفند ماه، وکیل جمعی از کارگران  ۱۰روز چهارشنبه 
معدن سنگ آهن بافق، با اعالم خبر صدور حکم تجدید 

در دادنامه صادره بدوی، حکم : نظر حکم وکالی خود گفت
 ۰ضربه شالق بود که برای مدت  99ماه حبس و  ۱صادره 

ه تجدیدنظر مدت تعلیق سال تعلیق شده بود، اما در دادنام
ضربه شالق به یک میلیون  99سال تقلیل یافته و  9به 

  نفر تبدیل شده ۱تومان جریمه نقدی برای هرکدام از 
از نظر من در پرونده دالیلی مبنی بر محکومیت . است

کارگران وجود نداشت؛ ولی علیرغم این مساله، تقلیل مدت 
قدی، تغییرات تعلیق حکم و نیز تبدیل شالق به جریمه ن

بر اساس گزارش روز . است مثبتی است که اتفاق افتاده
اسفند ماه، وکیل کارگران از صدور حکم دادگاه  ۱3یکشنبه 

در : تجدیدنظر یکی از کارگران بافق خبر داد و اظهار داشت
وی . رای تجدید نظر، حکم شالق وی حذف نشده است

ه ضرب 99افزود، حکم نهایی موکلش صادر شده و به 
میلیون ریال جریمه  6۸سال و  ۱شالق تعلیقی به مدت 

این وکیل دادگستری در خاتمه . نقدی محکوم شده است
می افزاید، به نظر من هیچگونه دلیلی بر محکومیت موکلم 
به اتهام معاونت در اخالل در نظم وجود ندارد و می بایست 

 .شد حکم برائت صادر می
 

در  کارگران معدن طالی زرشورانتجمع 

 !اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان

، 3۰اسفند ماه  ۱۱به گزارش آذوح، صبح روز یکشنبه 
کارگران کارخانه طالی زرشوران در اعتراض به پرداخت 

ماهه و پاداش و عیدی شان در برابر  9نشدن حقوق 
. فرمانداری و اداره کار شهرستان تکاب تجمع کردند

 9لیل پرداخت نشدن به د: کارگران این معدن می گویند
ماهه حقوق و عیدی و پاداش، در آستانه عید در وضعیت 
معیشتی اسفباری قرار گرفته و نان شب خانه شان را نیز 
قرض می گیرند درحالیکه در بزرگترین معدن طالی 

کارگران :گزارش می افزاید. خاورمیانه مشغول به کارند
ه شنبه معدن طالی زر شوران آذربایجان پیشتر نیز روز س

ماهه  ۰، نیز در اعتراض به عدم پرداخت 3۰بهمن  ۰
معدن . حقوقشان، در محل کارخانه اعتصاب کرده بودند

طالی زرشوران بزرگترین معدن طالی خاورمیانه محسوب 
می شود که در روستایی به همین نام در شهرستان تکاب 

 .در آذربایجان جنوبی واقع شده است

 مغان تجمع چغندرکاران پارس آباد

 !در تهران 

اسفند ماه،  61پرس، صبح روز دوشنبه  به گزارش یول
جمعی از چغندرکاران منطقه پارس آباد مغان که چند ماه 
پیش محصوالتشان در اثر برودت هوا و یخبندان از بین 
رفته و متحمل خسارت سنگینی شده اند با تجمع مقابل 
مجلس شورای اسالمی ضمن اعتراض به تبعیض بین 

اورزان منطقه مغان با سایر شهرهای کشور خواستار کش
. رسیدگی و جبران خسارت محصوالت خود شدند

کشاورزان پارس آباد در حالی مقابل مجلس تجمع کردند 
سرمازدگی و "که با در دست داشتن بنری با عنوان

یخبندان چغندر قند، ما کشاورزان منطقه پارس آباد مغان را 

تبعیض  …ه، به دادمان برسیدبه فالکت و نابودی کشاند
خواستار "بین کشاورزان تا کجا؟ ما هم ایرانی هستیم

این در حالی است . جبران خسارت محصوالت خود شدند
که پس از تجمع مقابل مجلس، کشاورزان خسارت دیده در 
ادامه، راهی سازمان ستاد مدیریت بحران کشور شده و 

ریع و جبران ضمن دیدار با رئیس این سازمان خواستار تس
در ادامه این اعتراضات کشاورزان . خسارت خود شدند

ریزی  چغندر کار پارس آباد، مقابل سازمان مدیریت و برنامه
کشور رفته و جلوی این سازمان تجمع کردند اما به گفته 
این کشاورزان خسارت دیده، آنها را به این سازمان راه 

 .نداده و هنوز کسی پاسخگوی آنها نمی باشد

 

 کارگران بازنشستهات تجمعتداوم 

 !صنعت فوالد کشور در تهران 

اسفند ماه، چند صد نفر از کارگران  ۱9صبح روز دوشنبه 
بازنشسته صنعت فوالد از اقصی نقاط کشور برای چندمین 

ماه گذشته با سفر به تهران به صورت همزمان  9بار در 
مقابل ساختمان دفتر مرکزی صندوق فوالد تهران و 

این . زمان برنامه و بودجه دست به تجمع اعتراضی زدندسا
ها که خواستار وصول مطالبات محقق نشده خود  بازنشسته

با وجود اعتراضات مکرر بازنشستگان : گویند هستند، می
صنعت فوالد در خصوص محقق نشدن مطالبات قانونیشان 

نتیجه مسئوالن، با وجود ضعف جسمانی باز  و قولهای بی
ندمین بار ناچار شدیم برای پیگیری مطالباتمان هم برای چ

جدا از : در این گزارش آمده است که. به تهران بیایم
مطالبات فوق، بازنشستگان فوالد در زمینه دفترچه های 
درمانی، بیمه تکمیلی و تامین نشدن هزینه های درمانی از 
حدود یکسال قبل با مشکالت زیادی روبرو هستند که 

 .ن مربوطه هیچ توجه به آن ندارندمتاسفانه مسئوال

 تجمعات اعتراضی 

 !کارگران ذوب آهن اردبیل

 699اسفند ماه، حدود  ۱9پرس، روز دوشنبه  به گزارش یول
ماه  6۰نفر از کارگران ذوب آهن اردبیل در اعتراض به 

مطالبات مزدی پرداخت نشده، برای چندمین بار مقابل 
استار پرداخت معوقات استانداری اردبیل تجمع کرده و خو

این کارگران پیش از این بارها در مقابل . خود شدند
استانداری اردبیل و دیگر نهادهای استانی دست به تجمع 

. است  زده اند که تاکنون این تجمعات هیچ حاصلی نداشته
ماه است که  6۰:گوید یکی از حاضران در این تجمع می

تانه سال نو با یک ریال دریافت نکرده ایم و اکنون درآس
کنیم اما  مشکالت معیشتی بسیار دست و پنجه نرم می

استاندار . کنند و پاسخگوی ما نیستند مسئوالن فرافکنی می
اردبیل پیش از این در ارتباط با وضعیت این کارگران گفته 

گذاری بخش خصوصی در  آهن با سرمایه کارخانه ذوب: بود
این کارخانه،  گذار استان اردبیل احداث شده و سرمایه

ای  مجتمع خود را به یک پیمانکار دیگر به صورت اجاره
وی با بیان اینکه پیمانکار مربوطه، . واگذار کرده است

کارگرانی برای کار در این کارخانه به کار گرفته و در 
که در واقع )ها کوتاهی کرده است  پرداخت حق و حقوق آن

داری برطرف کردن این مشکل از حوزه وظایف استان
قانون برای این گونه : اظهار داشت( اردبیل خارج بوده است

مشکالت کارفرمایی و کارگری تمهیدات الزم را لحاظ 
کرده و بایدکارگرانِ شاکی این کارخانه با مراجعه به اداره 
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از طریق 

انجام  این اظهارات در حالی. قانونی پیگیر موضوع باشند
شد که مراجعه این کارگران به اداره کار تعاون و رفاه 

 .است  اجتماعی اردبیل نیز حاصلی در بر نداشته

 

در  "اکیا خودرو "کارگران کارخانه 

مطالبات مزدی  اعتراض به تاخیر افتادن

 !تجمع کردند خود

نفر از  ۱99اسفند ماه، حدود  ۱۰صبح روز سه شنبه 
، در اعتراض "اکیا خودرو"سازی کارگران کارخانه خودرو 

به تاخیر افتادن مطالبات مزدی خود، ازشهرستان صوفیان 
برای تجمع درمقابل استانداری آذربایجان شرقی به شهر 

 "اکیا خودرو"بر اساس این گزارش، کارخانه . تبریز آمدند
در زمینه تولید اتوبوسهای درون شهری فعالیت دارد و 

طی یکسال گذشته حقوق  کارگران آن مدعی هستند که

  .نگرفته اند
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!جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

  

 شکایت کارگران شهرداری اهواز

عدم پرداخت  به اداره کار به علت

 !شان مطالبات مزدی

کارگر  ۸9اسفند ماه، حدود  ۱۸به گزارش روز شنبه 
شهرداری اهواز مطالبات مزدی دی،  ۰خدماتی ناحیه 

ال در این ح. اند بهمن، اسفند و عیدی خود را دریافت نکرده
نفر از این کارگران شکایتی در این رابطه به اداره  ۰9حدود 

اند، که مقرر شده است بعد از تعطیالت  کار اهواز ارائه کرده
این کارگران می . عید نوروز به شکایت آنها رسیدگی شود

شهرداری اهواز از سایر کارگران  ۰پیمانکار ناحیه : گویند
ه تسویه حساب اند برگ که به اداره کار شکایت نکرده

دریافت کرده است و این درحالی است که مطالبات مزدی 
. و عیدی آنان نیز همانند سایر کارگران پرداخت نشده است

کارگران   پیمانکار مجموعه به: گزارش همچنین می افزاید
وعده داده که مطالبات مزدی دی ماه آنان را تا روزهای 

 3۰ن و اسفند آینده پرداخت می کند و مطالبات مزدی بهم
پرداخت کند که این  31را به ترتیب در اردیبهشت و خرداد 

 موضوع با توجه به وضعیت نامطلوب معیشتی کارگران 

کارگران خواهان  .مورد مخالفت آنها قرار گرفته است
 .دریافت تمام معوقات مزدی شان می باشند

 

تجمع کارگران ماشین سازی اراک، در 

 !مزدی خودماه معوقات  ٣اعتراض به 

اسفند ماه، کارگران پیمانکاری جوشکاری  ۱۰روز سه شنبه 
ماه  9ماشین سازی اراک که تاکنون موفق به دریافت 

معوقات مزدی خود نشده اند، دست به تجمع اعتراضی 
بر اساس این گزارش به نقل از کارگران آمده است، . زدند

در مراجعات مکرری که با مسئوالن ماشین سازی داشتیم 
آنها توجهی به مشکالت ما نکردند و پیمانکار نیز با بیان 
اینکه صورتحساب ارائه شده به کارفرما هنوز پرداخت نشده 
قول مساعد داد که به محض پرداخت، با کارگران نیز 
تسویه حساب صورت خواهد گرفت، به دلیل نداشتن 
قرارداد، ما حتی از دریافت عیدی و سنوات و پاداش نیز 

و این امر مشکالت عدیده ای را جهت گذران محرومیم 
. معیشت و گذران زندگی خانواده هایمان فراهم آورده است

در مراجعه به اداره کار نیز : گزارش در ادامه می افزاید
کمکی به ما نشد و به این ترتیب ما شاهد تحمیل 
زورگویی های کارفرما هستیم، نمایندگان کارگران نیز 

 . ن با رسانه ها شده اندتهدید به گفتگو نکرد

دستفروشان محدوده تقاطع خیابان 

 !ولیعصراز ادامه فعالیت منع شدند

اسفند ماه، با حضور عوامل  6۱شنبه  حوالی ظهر روز سه
انتظامی در محدوده چهارراه ولیعصر از فعالیت دستفروشان 

امروز : دستفروشان می گویند. در این محل جلوگیری شد
ته، برچیدن بساط دستفروشی آنها از برخالف روزهای گذش

ضلع جنوب غربی چهار راه ولیعصر آغاز شده است و 
عوامل انتظامی بعد از اطمینان از تخلیه این قسمت به 
محل استقرار دیگر همکاران آنها در سایر اضالع باقیمانده 

آنها می گویند . اند از محدوده چهار راه ولیعصر رفته
دیگر اجازه ماندن در این  دانیم که به چه دلیلی نمی

محدوده را نداریم و کجا قرار است به ما اجازه کسب و کار 

بر اساس گزارش دیگری دستفروشان تهرانی   .داده شود
اسفند ماه، بار دیگر فعالیت خود در  6۸روز چهارشنبه 

در همین رابطه یکی از . همان محدوده را از سرگرفتند
های پایتخت  ز خیاباندستفروشان حاضر در این محدوده ا

امروز نیز مانند روزهای پیشین بساط کسب و کار : گفت
ایم و امیدواریم  راه ولیعصر دایرکرده خود را در اطراف چهار

که با همیاری و مساعدت کسبه محلی و مسئوالن مربوطه 
ادامه  3۰به فعالیت خود در این چند روز باقیمانده از سال 

شته شرکت شهربان و همچنین طی روزهای گذ. بدهیم
های شهرداری تهران و از  بان، یکی از زیر مجموعه حریم

متولیان ساماندهی دستفروشان، اعالم کرده است که 
نقطه شهری مجاز به استقرار بساط  ۰9دستفروشان در 

نقطه  ۰۸کسب و کار خود هستند و در عین حال در 

ر د  .شهری دیگر اجازه برپایی بساط دستفروشی را ندارند
گویند به دلیل آنچه که افزایش  این باره دستفروشان می

یک شبه بساط دستفروشی در روزهای پایانی سال نامیده 
شود و نیز استقبال شهروندان تهرانی از این مسئله، بعید  می

است که بتوان در چار چوب تعیین شده فعالیت دستفروشان 

 ۱6به در ادامه این ماجرا صبح روز شن .را سازماندهی کرد
امی در اسفند ماه، به دنبال استقرار دوباره عوامل انتظ

فروشان نوروزی بار ت، فعالیت دسراه ولیعصر   محدوده چهار
روز عوامل انتظامی، ماموران در این . دیگر متوقف شد

جموعه بان از واحدهای زیر م شرکت شهربان و حریم
ز در همین رابطه یکی ا. ندشتشهرداری تهران نیز حضور دا

به صورت : دستفروشان نوروزی با تایید این موضوع گفت
صبح هر روز بساط کسب و  3معمول از حوالی ساعت 

راه ولیعصر برپا   رو های محدوده چهار کارمان را در پیاده
می کنیم اما امروز عوامل انتظامی زودتر از ما در محل 

 .مستقر شدند و از فعالیتمان ممانعت به عمل آوردند

ما : های تهران ین روزهای بساطیوضعیت ا

 !کاسبیم، نه جمع کردنی ،دستفروشان
اسفند ماهِ ، اجاره  ۱۰بر اساس گزارشی به تاریخ چهارشنبه 

هایی که شهرداری به دستفرشان در مترو زیرگذر  غرفه
.  هزار تومان است ۱۰9دهد روزی نزدیک به  ولیعصر می

میلیون تومان  ۰روز  6۰به این ترتیب دستفروش باید برای 
 ۰روز  6۰تواند برای  اما یک دست فروش چگونه می. بدهد

میلیون، جرینگی به شهرداری بدهد؟ اگر دستفروشان 
بخواهند چنین مبلفی را به شهرداری بپردازند آنگاه این 

آتیش زدم به .... حراجه حراج: حرفشان که فریاد می زنند
بزنند به باید  آتیش . راست از آب در می آید....مالم 

اما با جمع آوری . مالشان تا بتوانند شهرداری را راضی کنند
آنها دیگر نه مالی برای حراج کردن مانده نه صدایی برای 

یکی از ....   . دعوت همشهریان به نوروز و خرید نوروز
اند  ها که بساطش را بارها جمع کرده همین دستفروش

ست همین، چندسالی است کار شهرداری شده ا":  گوید می
دفعه می ریزند و همه را جمع میکنند و با خودشان می  یک
. هرچقدرهم که التماس کنیم فایده ای ندارد. برند

مان را توقیف می کنند و باید تعهد بدهیم که دیگر  اجناس
دو هفته قبل اینجا پر بود از . دستفروشی نکنیم

دستفروشانی که از همین راه چرخ زندگی شان را می 
ند ولی ازچندروز پیش، شهرداری شروع کرد به چرخاند

جمع کردن دستفروشان، هر روز بساط تعدادی از دوستان 
به خدا از سر ناچاری مجبور به . ما را جمع کردند

هایمان  شویم تا شب عیدی شرمنده بچه دستفروشی می
 ". ایم اگرچه با این خرج ومخارج، همیشه شرمنده. نباشیم

وش، درست کنار متروی چهارراه کمی جلوتراز این دستفر
ساله اش بساط پهن کرده است و  ۰ولیعصر، زینب با دختر 

نگران است که مبادا ماموران . فروشد اسباب بازی می
دخترش این   دوست ندارد. شهرداری بیایند و ببرندش

کجا بروم؟ چه کارکنم؟ من  ": می گوید. ها را ببیند صحنه
. مان نمی چرخد باز زندگی کنیم اما و شوهرم هر دو کار می

 " ...این شهرداری هم که شده قوز باال قوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آنکه افزوده گشت سیم و زرش،

 .زر نبارید از آسمان به سرش

 مال؟از کجا جمع کرده ثروت و 

 !یا خودش دزد بوده یا پدرش 

 کریم پور شیرازی
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 !بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر
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زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد، "

هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد، این را ما قتل غیر عمد آن 

می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب 

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

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

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

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 

ها را به زور چوب قانون مجبور می سازد کردن نیستند، وقتی آن

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 

، این عمل با وجود این، شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد

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

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

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

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

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

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

 "اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 

 

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

آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد، این را ما قتل غیر عمد 

می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب 

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

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

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 

از شرایط الزم حیات محروم ساخته و  جامعه هزاران انسان را

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 

اند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد، و د

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 

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

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

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

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

 "اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("ر انگلستانوضع طبقۀ کارگر د"فردریک انگلس )
 


