
  

 

سایت ایران کارگر برای رساندن صدای کارگران و بازتاب دردها و مطالبات جامعه کارگری 
 ایران دایر شده است.

سندیكایي کارگران و مطالبات بر حق ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و 
زحمتکشان در ایران حمایت کرده و شرایطی که نظام ضدکارگری والیت فقیه بر جامعه کارگری 

 ایران حاکم نموده را همسان با شرایط برده داری می دانیم.

Email: info@irankargar.com 

 ۱۳۹۶ تیر  -  ۲شماره 
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 اخبار کارگران
 در خرم آباد و آبادان یسبز شهردار یکارگران فضا یتجمع اعتراض

در خرم آباد و  آبادان خرم آباد: به گزارش  یسبز شهردار یکارگران فضا یتجمع اعتراض
خرم آباد در اعتراض  یسبز شهردار یاز کارگران فضا یماه، شمار ریت ۳منتشره، روز شنبه 

 حقوق شان. به عدم پرداخت
 

 وستیپ رانیشده در ا لیتعط یفوالد گلستان به صف کارخانه ها
کارخانه  وستیپ رانیشده ا لیتعط یفوالد گلستان به صف کارخانه ها عیکارخانه صنا

کارگر  ۱۳۰از  شیو ب وستیپ رانیشده ا لیتعط یفوالد گلستان به صف کارخانه ها عیصنا
  شدند. کاریکارخانه ب نیا

 

 اصفهان شگاهیپاال یکارگر در آتش سوز کصدی دیشد تیمصدوم 
نفر از  ۱۰۰حدود “اصفهان،  شگاهیدر انبار گوگرد پاال یآتش سوز یدر پ ریت۵روز دوشنبه 

آتش حاصل از سوختن گوگرد شدند. علت  یبا گازها دیشد تیکارگران دچار مصدوم
 .بوده است اصفهان شگاهیپاال و یمانکاریدر شرکت پ سامکانات اورژان نبود یسوز

 

 کارخانه صبا فوالد زاگرس یاعتراض کارگران اخراج
صبا فوالد زاگرس در ادامه تجمعات  یکارگر اخراج ۱۲۰ماه  ریت 6صبح روز سه شنبه 

خود، مقابل ساختمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و  یاعتراض
  تجمع کرده و اعتراض خود را نسبت به اخراجشان از کارخانه ابراز داشتند. یاریبخت

 

 زیدر تهران و تبر یهفت کارگر در حوادث کار تیمصدوم
جداگانه در  یکار هفت کارگر در حوادث طیمح یمنیفقدان ا لیماه به دل ریت ۹تا  6 یروزها

 نیدر ح یکارگر ساختمان کی زیشدند. در تبر تیدچار مصدوم زیتهران و تبر یشهرها
ساز به داخل چاهک آسانسوز سقوط کرد و به شدت دچار  مهیساختمان ن کیکار در 
 شدند. تیدچار مصدومدیگر شد.و درتهران شش کارگر  تیمصدوم
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 اخبار کارگران
 مخابرات  یشرکت یروهاین کپارچهیاعتصاب 

 یاستانها گریمخابرات مشهد به د یشرکت یروهاین کپارچهیاعتصاب  -ماه  ریت ۱۱
 نیدر پانزدهم ریت ۱۱ کشنبهیصبح روز  .ا کرددپی یسراسر یشده و ابعاد دهیکشور کش

آنان بر  یستادگیمشهد و ا ینیو زم یکارکنان شبکه کابل هوائ کپارچهیروز از اعتصاب 
 .شد دهیکش زیلرستان، خوزستان، همدان، مازندران و فارس ن یاعتصاب به استانها نیا شان،یسر خواستها

 

 نفر از کارگران 6 تیآبادان و مصدوم شگاهیانفجار در پاال
آب و گاز در  یهاعبور لوله ریدر مس یسوزحادثه آتش لیبه دل - ماه ریت ۱۲دوشنبه

نفر از  ۲ یمصدوم شدند که سوختگ شگاهیپاال نینفر از کارگران ا 6آبادان  شگاهیپاال
 ریدر حال تعم یراتیرخ داد که گروه تعم یحادثه زمان نیا  گزارش شده است. دیآنها شد

 لوله را داشتند.  دنیبوده و قصد بر شگاهیعبور گاز و آب در پاال یهااز لوله یبخش
 

 شرکت  نینابسامان ا تیدر اعتراض به وضع” هپکو“تجمع کارگران 
مسئوالن در  یهاعدم تحقق وعده یشرکت بارها در پ نیکارگران ا - ماه ریت ۱۵و  ۱۲

اند و از تجمع کرده یمرکز یخصوص پرداخت دستمزد و معوقاتشان مقابل استاندار
وعده ها هنوز  نیرفع مشکلشان داده شد. اما ا یبرا ییهاوعده یمسئوالن استان یسو

 .است نشده ییاجرا
 

 یتپه در برابر فرماندارهفت شکریکارگران بازنشسته ن یتجمع اعتراض
 یدر برابر فرماندار تپهشکرهفتیکارگران بازنشسته ن یتجمع اعتراض - رماهیت ۱۵

 هستند. خود یکارگران خواستار رفع مشکالت بازنشستگ ، شهرستان شوش
 

 خاوران  یسازمرگبار در کارخانه کارتن یسوزآتش
در  یسازکارگاه کارتن ،خاوران یسازمرگباردر کارخانه کارتن یسوزآتش - رماهیت ۱۵

حادثه  انیدر جر .ساله را گرفت ۲۵شد و جان جوان  یجاده خاوران دچار آتش سوز
 یتن کشته و زخم 6در منطقه خاوران، دستکم  یساز کارتن در کارخانه یسوزآتش

 شدند.
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 اخبار کارگران
 برگزار کردند یتجمع اعتراض میو رباط کر رجندیکارگران در تهران، ب

کارگران کارخانه  رجندیدر ب ،آلپا یسازدر تهران کارگران کارخانه لوله -تیر ماه  ۱۵
افتاده و حق در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب سرام دایآ کیو سرام یکاش

 .کردند اعتراضی برگزار تجمع و اخراج از کار مهیب
 

 شانیقانون یخواسته ها یریگیمخابرات منطقه فارس و پ یتجمع کارگران پرسنل شرکت
مخابرات منطقه فارس از  ینفر از پرسنل شرکت ۱۵۰از  شیب -تیر ماه  ۱۹ رازیش

خود  یقانون یخواسته ها یریگیشهرستانها و مراکز مختلف استان فارس به منظور پ
و رفع  یدگیمقابل درب اداره کل کار استان فارس  گرد هم آمده و خواستار رس

 .مشکالتشان شدند
 

المیآذر ا ینفت دانیاز کارگران م یگروه یاخراج دستجمع  
در اعتراض به عدم  المیآذر ا ینفت دانیاعتصاب کارگران م یدر پ -تیر ماه  ۲۰

 نیبه خواست ا یدگیرس یسال قبل، به جا یدیپرداخت سه ماه دستمزد و ع
.داده شد و از کارخانه اخراج شدند انیتن از آنان پا ۱۵۰کارگران زحمتکش، به کار   

 

  یماه حقوق پرداخت نشده کارگران شهردار ۴ –سردشت 
در  ،سردشت یماه حقوق پرداخت نشده کارگران شهردار ۴سردشت  -تیر ماه  ۲۱

نان کارگران  دیو نه قدرت خر میدار مهیو محروم نه دفترچه ب یشهر مرز نیا
.پرداخت نشده دارند یسردشت چهار ماه مطالبات دستمزد یشهردار  

 

 یشهردار گریکارگر د کیو مرگ  یکارمند شهردار کی یاعتراض یخودکش
مهاباد در  یشهردار اتیاز کارمندان بخش اجرائ یکی - رماهیت ٢1چهارشنبه شب 

 ەو ب زیآواعتراض خود را حلق ەنشان ەو ب یمشکالت اقتصاد لیدل ەمحل کارش ب
 اعالم شده است. ”یهلمت مراد“ یداد. نام و ەخود خاتم یزندگ
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 اخبار کارگران
رشت یحمل و نقل شهردارعدم پرداخت دستمزد معوقه کارگران سازمان   

پرداخت نشدن دستمزد معوقه کارگران شاغل در سازمان حمل و  - تیر ماه ۲۳
منابع  کماکان ادامه دارد. النیرشت در استان گ ینقل و بار و مسافر شهردار

و  یرانیتاکس ،یاتوبوس ران یکارگران که در واحد ها نیا ند،یگو یم یکارگر
 ،یمانیرشت به صورت پ یسازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهردار انهیپا

.ماه حقوق معوقه طلب دارند۳تا  ۲مشغول کارند، دست کم یو روزمزد یقرارداد  
 

 کارخانه یلیلرستان در آستانه تعط یسازنیکارگران کارخانه ماش یتجمع اعتراض
کشور  ریلرستان همزمان با سفر وز یسازنیکارگران کارخانه ماش - ماه ریت ۲۲
 یلیدر آستانه تعط یشتیومع یشغل یفیاستان دراعتراض به بالتکل نیبه ا

 لرستان زدند. یکارخانه دست به تجمع مقابل استاندار
 

 سخت یس یکارگران شهردار یگاریب ایهفت ماه کار بدون دستمزد 
سخت در استان  یس یکارگر شهردار ۱۰6پرداخت نشدن حقوق  - تیر ماه ۲۴

کارگران  نیا یهاخانواده ،ماه ۷کم به مدت دست راحمدیبو و هیلویکهک
سخت،  یکارگران ساین به گفته  را تحمل کنند؟ تیوضع نیزحمتکش چگونه ا

 .است ۹۵سال اند مربوط به دستمزد آبان کرده افتیها درکه آن یحقوق نیآخر
 یمعوقه، نگران از بازگشت مالک خصوص یاعتراض به عدم پرداخت دستمزدها

 ۹از ساعت  رماهیت ۲6روز دوشنبه  ریتا انینفر از کارگران کارخانه ک ۴۰۰حدود 
 یکارخانه و نحوه برخورد آن با در خواست ها تیریمد هیصبح، در اعتراض به رو

مطالباتشان در  ریمعوقه خود و سا یکارگران و بخاطر عدم پرداخت دستمزدها
 تجمع کردند. ریتا انیمحوطه محل کار خود در ک
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 اخبار کولبران
قرار گرفتند یانتظام یرویکولبران زحمتکش باز هم مورد تهاجم ن   
کشته شد  رانیا یانتظام یروهایخشونت ن یدرپ گریکولبر د کیتیر ماه،  ۲
 کولبر ُکرد و کیموجب مرگ  میمستق کیبا شل رانیحکومت ا یانتظام یروهاین

 یانتظام یروهاین یبه کولبران از سو یراندازیت. شدند گریشدن دو تن د یزخم
 ت.صورت گرفته اس رانشهریپ ینجف گاهیمستقر در پا

  دیگو یم شیمحض از زندگ یاضیر سانسیجوان کولبر با مدرک ل
 ایپدیده گذارند،می نمایش به را تلخ اجتماعی پدیده یک تصاویر اینتیر ماه،  ۷
و  یعال التیساله که با وجود تحص ۲۷جوان کولبر ، کردهتحصیل کولبران نام به

 .کندیم یکولبر اشیزندگ یهانهیهز نیتأم یآزمون دکترا برا ۱۲کسب رتبه 

 شد یبه شدت زخم یگریکولبر ُکرد د 
 یروین میمستق کیشل یدر پ یازکولبران زحمتکش سردشت یکیتیر ماه،  ۸

کولبر  نیا تیهو گزارش شده است. میوخ یشد و حال و یبه شدت زخم یانتظام
 از توابع سردشت اعالم کردند.” نالس“ یفرزند عبداهلل اهل روستا” زورار“ُکرد را 

 شوند یکشته م رانیا یکولبران ُکرد همچنان بدست پاسداران مرز
از کولبران ُکرد  یدر بانه به گروه رانیا یپاسداران مرز رماه،یت ۱۰شنبه  سحرگاه

کولبر ُکرد جان  کی یحکومت انینظام میمستق کیشل یدرپ کردند. یراندازیت
 شده است. یبه شدت زخم گرید یباخته و کولبر

 فرزند سالم اعالم شده است. ”یواحد قادر“کولبر جان باخته  تیهو
 مجدد به کولبران در کردستان یراندازیت 

 رانشهر،یدر سردشت و پ یحکومت انینظام میمستق کیشل یجهینت درتیرماه،  ۱۷
 یانتظام یروهایننیز  رماه،یت ۱۵شامگاه  .دندیگرد یسه کولبر ُکرد به شدت زخم

از  یگروهبه  رانشهریپ ”یخدا یکان“به منطقه  کینزد” قرجه“مستقر در پاسگاه 
  .شدند یدو تن از آنان به شدت زخم کهدند کر یراندازیکولبران ُکرد ت
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 کودکان کاراخبار 
 در بلوچستان  یلیفقر عامل افت تحص

 جادیا یبرا یمسووالن استان میبا اشاره به تصم «ینخع رضایعل»
هزار  ۱6۹ ییاستان، از شناسا یهاهمه بچه یبرا یفرصت آموزش

دانش  در استان خبر داد. میالزم التعل لیکودک بازمانده از تحص
در استان  یلیو استعداد تحص یهوش بیاز نظر ضر یآموزان سراوان

 یو شغل یکمبود منابع مال ،یزبان زد هستند که فقر و مشکالت مال
جوانان و  شیو کارخانه باعث گرا یدیتول یمانند عدم وجود کارها

 همچون قاچاق سوخت شده است. یکاذب ینوجوانان به شغل ها
 

  یشده کودک دهیدزد یاهایما کو؟ رؤ ندهیآ – یرانیکودک ا
کار  گرید یکنون رانیا یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یفضا فیتوص

به چم و  یکه خبره دسترس یاگشته و به گزارشگران حرفه ییساده
و برزن هر  یدر کو ستی. کاف ستین یازین باشند یخم اطالعات نهان

و  هادهیو به وصف د دینگاه کن د،یقدم بزن رانیا یشهر و روستا
 .دیکودکان بپرداز تاز سرنوش تانیهادهیشن
حجم  گریاند! دشده دهیدزد رانیا یهافرحبخش بچه یهایگو معصومه یبخش زندگجلوه یهااند؛ کودکانهگم شده رانیکودکان ا یاهایداد که رؤ دیخواه یکنکاش، گواه نیا ریمس در

 شده است. لیتبد رانیا یاجتماع اتیح یاصل یهابه جلوه ،یزندگ یادهایبن ِیتباه
 

 یکودکان کار و دوبرابر شدن تعداد آنان در استان مرکز
 یگفت: طبق بررس یاستان مرکز یستیبهز یمعاون اجتماع -اراک

شده بود که  ییشناسا یکودک کار در استان مرکز ۵۰سال گذشته 
کودک کار در  نیشتریب زبانیتعداد امسال دوبرابر شده و اراک م نیا

 یدر گفت و گو با خبرنگار حکومت یادگاری میعبدالکر استان است.
که امسال در رابطه با آمار کودک  ییها یمهر اظهار داشت: در بررس

 .قرار گرفته است ییمورد شناسا ب،یآس نیکودک دچار ا کصدیانجام شده،  یکار در استان مرکز
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 اخبار دستفروشان
 یبدست ماموران شهردار ییمواد غذا یدکه ها بیاز تخر یگزارش- روزکوهیف

در منطقه  روزکوهیدر ف یماموران شهردار
 نیساکن یها قآالچی و دکه یساواش یگردشگر

 کردند. رانیرا و یساواش یمحروم روستا
که  یساواش یروستا نیساکن یها قیها و آالچ دکه

به گردشگران امرار  ییفروش مواد غذا قیاز طر
 رانیو یکردند بدست ماموران شهردار یمعاش م

 شد.
 یمنطقه گفتند دولت نه تنها کار نیمردم محروم ا

را هم از  میاوریبدست ب یتا لقمه نان میکرده ا جادیرا که خودمان ا ییبلکه حداقل کارها کندینم جادیما ا یبرا
  برد. یم نیب
اراده، خواست و توان  ایاشتغال است؟ آ جادیبدنبال ا یمأموران دولت یاعمال ضدمردم نیدولت در مقابل ا ایآ
جامعه را دارد؟ و اگر  کارانیب لیخ یشغل برا جادیا

 لیو از آنجا به خ کارانیب لیاقدامات به خ نیا اینه، آ
 د؟یافزا یبزهکاران نم

که اراده و  یاست که دولت و ساختار نیا تیواقع
جامعه  نیا ماریاقتصاد ب شماریتوان حل مشکالت ب

 یو غارت ثروتها یرا ندارد و مسئوالنش در دزد
در برابر  یملت؛ منع یها بیکردن ج یمردم و خال

 ینفت یکه دکلها یو در مملکت نندیبیخود نم
 کنند؛یکرده و بعد هم از کشور فرار م یزندگ یقانون یپناه ب رد یبراحت یاردیلیشود و دزدان م یم دهیدزد

 است. یاقدامات نیممکن در برابر چن لهیو وس وهیمقابله با هر شو  یستادگیتنها راه حل ا
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 مقاالت
 یروین یاشتغال از راه ارزان ساز

 رانیکارگران ا یکار! بردگ
 

 
آمده  شیپرسش پ نیا یاریبس یبرا دیشا

حاکم بر  دیاست که با توجه به بحران شد
 یها استیس جهیبازار کسب کار که در نت

 یدولت ها یغلط و خانمان برانداز اقتصاد
 جادیا یشده، چرا دولت به جا جادیحاکم ا

نادرست  یها استیاشتغال از راه اصالح س
 ازکار  یروین یصرفا به ارزان ساز یکنون
که تحت  ییفرصت ها یریبه کارگ قیطر

،  یبه ظاهر کارورز یها استیاعمال س
خارج از روند اعمال قانون  یمهارت آموز

و اشتغال  یکار آموز ژهیکار در فصل و
 پرداخته است؟

 یمانند واردات ب  ینادرست یها استیس
 یکاال و گسترش قاچاق کاال از مباد هیرو

قابل کنترل که دولت ها به عمد بر آن 
چشم بسته اند، با وجود بحران در  یمباد

که به دنبال  دیکار و تول یواحد ها
شد و  جادیا یاقتصاد لیتعد یها استیس

 و  افتیها عمق  یساز یبر اثر خصوص

 یکیرا  دیکارخانجات و مراکز کار و تول
 از مدار خارج ساخت. یگریپس از د

غلط در  یها استیبر س هیتک نیهمچن
و  عیصنا یدیکل یادغام وزارت خانه ها

 استیاعمال س ،یمعادن با وزارت بازرگان
و معادن  عیو اتاق صنا یوزارت بازرگان یها

را در آستانه  عیبر صنعت، صنا یو بازرگان
قرار داد.  ادغام وزارت کار با وزارت  ینابود

 یتعاونکردن بخش  یتعاون و عمال خنث
 یشدن اقتصاد تعاون تیاهم یاقتصاد به ب

 .دیانجام

 یاقتصاد یها میتحر ریدر کنار آن تاث
 یراه تاخت و تاز فرصت طلبانه را برا رانیا

 یغارتگران گشود که ارز  را با دست بازتر
 از کشور خارج کنند.

اشتغال به  یعال یهمه، چرا شورا نیا با
دور زدن فصل پنجم قانون کار از راه واژه 

چون کارورز و  یگرانه ا هیتوج یها یساز
خود در قبال  یمهارت آموز از تعهدات قانون

رود و با بهانه قرار  یکارآموزان طفره م
داشتن مهارت و تجربه در نزد دانش دادن ن

کار  یروهاین ریآموختکان دانشگاه ها و سا
آنان  یبرا یگاریجواز ب پلم،ید ریو ز پلمهید

 کند؟ یرا صادر م
از  یکارگران تابع یشغل تیامن

 انیخواست کارفرما

 یکار مانیپ یکه شرکت ها یدر هنگامه ا
پا گذاشتن  ریبا ز ،یانسان یروین نیتام
از کارگران را با  یبهره کش نهیزم ن،یقوان

  یاز راه قراردادها یرقانونیتعهدات غ جادیا

 کار یامضا در واحدها دیطرفه و سف کی

کوچک و بزرگ برقرار کرده اند، در  دیو تول
از  یکارگران تابع یشغل تیکه امن یتیموقع

و  دهیگرد انیخواست و اراده کارفرما
 نیدر بهتر رانیمزد و حقوق بگ شتیمع

سوم  کی ؛یمصوبات مزد تیحالت و رعا
 خط فقر است، یالینرخ ر

که کارگران به خاطر عدم  یهنگامه ا در
حفاظت و بهداشت  یاستانداردها تیرعا

 هیسرما یاز سو دیکار و تول یواحدها
معادن جان و  نیآوار سنگ ریدر زداران 

بازند و آتش به جان،  یشان را م یهست
خود  یکار و زندگ یو نابود زشیشاهد ر

هزاران  تیکه جمع یهستند، در هنگامه ا
کارخانجات و مراکز کار و خدمات  ینفر

 تیمانند هزاران نفر کارگران مخابرات امن
 چیو ه یراه اعتراض چیندارند و ه یشغل

 ست،یآنان فراهم ن یبرا یابی انامکان سازم
که صدها تن از کارگران  یطیدرشرا

ذرآب اراک ماه همچون کارگران هپکو و آ
نکرده  افتیها حقوق و دستمزد خود را در

اند و همواره نگران از دست دادن شغل 
 .خود هستند

که کارگران خواهان کار معدن  یدر حال 
ضرب شالق  ریز یآق دره به جرم کارخواه

هزاران کودک کار  کهیدر حال رند،یگیمقرار 
وادار  اهیبه کار س یررسمیغ یدر بازارها

باز  یو سواد آموز لیشوند و از تحص یم
زنان سرپرست خانوار  کهیمانند، در حال یم

معاش خود وادار به روزانه  نیتام یبرا
 انهیماهدوازده ساعت کار با حقوق 
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 یا هیریدر مراکز خ یهزار تومان ستیدو
شوند، چرا  یاستثمار م ییاشتغالزا یمدع

 یکارورز ییبا ظاهر الصالح نما ییطرح ها
و  یبا هدف ارزان ساز یو مهارت آموز

کار، ظاهر  یایجو یروهاین یساز عیمط
 رتیکنند و با وجود مغا یم دایپ یقانون
و  یموجود کارآموز نیبا قوان یجد

 گردند؟ یاشتغال اجرا م
 استیدر س دیپرسش ها را با نیا پاسخ

دولتها در رابطه با  یضدکارگر یها
دنبال کرد.  برابر با برنامه  ییاشتغالزا

ششم توسعه، دولت موظف است ساالنه 
گزاران  استیکند. س جادیهزار شغل ا950

 زانیم نیدولت در وزارت کار برآنند که ا
بر دو  یمتک یاستیس هیاشتغال را بر پا

 ببرند. شیبه پ نبخش همزما

 یتی_ حمایمال یها استی. سکمی
در بازار  یمداخله ا یها استی. سدوم
 کار

کوشد تا با دادن  یدر مورد اول دولت م
اعمال  نیو همچن التیامکانات و تسه

 یها تیچون معاف یقیتشو یها استیس
گذاران را  هیسرما ،یاتیو مال یا مهیب

 یها یگذار هیسرما قیجذب و از طر
 یگذار هیدر سرما هیبن تیو تقو دیجد
هزار شغل در  600به حداقل  ،یقبل یها

  جادیرقم ا یو مابق ابدیسال دست 
 در میمداخله مستق قیاشتغال را از طر
 هیآن به سود سرما میبازار کار و تنظ

کار و  یروین یگذاران باهدف ارزان ساز
 یبه جا یامکان مهاجر فرست یفراهم ساز
است  استیس نیاست. هم یریمهاجر پذ

 مهارت  ،یچون کارورز یکه موضوعات

 یاعزام کارگر به خارج و سازمانده ،یآموز
را در دستور کار وزارت  گانهیاتباع ب

قرار داده است و  یتعاون،کار و رفاه اجتماع
 فیباوظا ریآنجا که اوال مغا از استیس نیا

و قانون کار  یدولت براساس قانون اساس
 ریمغا نیفصل پنجم آن ( و همچن ژهی)به و

کار  یالملل نیسازمان ب 142با مقاوله نامه 
است و از آنجا که در کوتاه مدت و دراز 

کند و  یمدت استثمار کارگران را فراهم م
 یهاخانوار یبه فقر و ناتوان ؛یعدالتیب نیا

گونه  چیه دیخواهد انجام رانیدر ا یکارگر
ندارد. اصرار بر ادامه  یوجاهت و اعتبار قانون

جز گسترش  یزیچ ییها استیس نیچن
نخواهد  الیرا به دن یدامنه فاصله طبقات

 داشت.

به کارگران و  یها، هشدار جد استیس نیا
 رونیب یروزمرگ لهیزحمتکشان است تا از پ

بر حق  یآمده؛ به شناخت حقوق کار مبتن
 نیآزادانه انتخاب کار و حرفه براساس قوان

 دیمبادرت کنند. کارگران با یالملل نیب
وقفه  یحقوق خود را بشناسند و به تالش ب

 شیمطالبات خو یریگیطرح و پ یبرا
 بپردازند.

مطالبات عبارتند از:  نیا نیاز جمله مهمتر
 ؛یمستقل کارگر یکاهایاز سند یبرخوردار

 ،یداشتن کار متناسب با حفظ کرامت انسان
متناسب مزد  نیو تام یشغل تیداشتن امن

حق اعتراض و دفاع از حقوق  شت،یبا مع
مزد به هنگام  افتیاز در یبرخوردار ،یصنف

 یبرااز مزد مناسب  یبرخوردار ،یماریب
زنان و مردان کارگر، رفع  کسانیشغل 

استخدام از راه انحالل شرکت  تیمحدود
 سامانه  یو برقرار یانسان یروین نیتام یها

بر  یپاسخگو و مبتن یدولت یابیکار یها
هدفمند و  ییاشتغالزا یبرنامه ها

  .دیاجتماعا مف
 فهیکوشش و تالش ها، وظ نیمقدم بر ا

جستن  یاست تا با دور یآگاهان کارگر
و  قیاز اعمال سال یاز اختالفات ناش

به رغم  ،یو گروه ینظرات شخص
 یداشتن اختالف نظر ها راه تفاهم را برا

 ییتالش ها و کوشش ها یبستر ساز
به خود  یگکه گارگران را از روزمر

و با  ددهد؛ فراهم کنن یسوق م یآگاه
به سازمان  یرسان یاریدر  ییهمگرا

مطالبات  نیکارگران حول مهمتر یابی
 باشند . غیدر یشان ب

از همه  یکنون طیرو شرا نیهم از
طلبد تا با  یم یکارگر شمندانیاند

 نشیتفاهم بر سر مشترکات و گز
 یتوانمندساز یراه ها برا نیبهتر

با اتکا به  رانیکارگران و زحمتکشان ا
و عمل  هیو وحدت رو یخرد جمع

در برابر  یکارگر هیبن تیمشترک به تقو
خانمان برانداز حاکمان  یاستهایس

بپردازند و حق و حقوق  رانیدر ا یکنون
 و مطالبات خود را بستانند.
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 اه هی ان یب 
 ایران کارگران وضعیت از ایران کارگران مستقل تشکل ۴ گزارش

 گردیده جدی بحران یک به تبدیل و داشته قهقرا به رو اخیر سالیان طی مختلف جوانب از ایران در کارگران وضعیت
 سوی از فقر خط زیر برابر چند دستمزدهای و سو یک از میلیونی چند بیکاری کارگران، دغدغه اقتصادی، نظر نقطه از. است
 تبدیل کارگران برای …و مسافرت بهداشت، آموزش، مقوی، و سالم تغذیه نظیر انسانی نیازهای از بسیاری بطوریکه. است دیگر

 .است شده نیافتنی دست و لوکس کاالهایی به

 تحمل را آور زجر های محدودیت مجبورند کارگری های خانواده پوشاک، و خوراک نظیر اساسی نیازهای مورد در
 یک نیازهای باید دستمزد حداقل دارد تاکید که کار قانون رعایت به حاضر حتی کارگران دستمزد تعیین برای دولت. کنند

 بطور دولت و شود نمی ختم فقر خط زیر برابر چند دستمزد تعیین به کارگران دستمزد به تعرض. نیست کند برآورده را خانواده
 و اقصادی رونق بهانه به دارد تالش کارورزی نامه آئین و شاگردی استاد طرح نظیر هایی نامه آئین تصویب و طرح ارائه با مستمر

 بخش کارگر دستمزد اینکه وجود با دهد، کاهش کنونی دستمزد حداقل سوم یک به حتی را کار نیروی قیمت اشتغال ایجاد
 اختیاری طریق از همچنین کارگر معیشت به دولتی تعرضات. گیرد برمی در را خدمات و کاالها شده تمام قیمت از ناچیزی

 .شود می پیگیری مستمر بطور مذکور های نامه آئین و ها طرح در آن گنجاندن و کارفرما توسط کارگر نمودن بیمه کردن

 هر را کارگران ساختمانی و صنعتی های کارگاه در ایمنی رعایت عدم و است پایین بسیار کار بهداشت و ایمنی سطح
 شدن کشته به منجر که یورت زمستان معدن ریزش و پالسکو ساختمان سوزی آتش نظیر حوادثی. برد می مرگ کام به روزه
 آن وسعت دلیل به حوادث این. است داده رخ که است حوادثی از شده شناخته هایی نمونه تنها شد معدنچیان از تن وسه چهل
 فراتر بسیار ساختمانی بخش در خصوص به کار حوادث اما کند، می جلب را بسیاری توجه و گیرد می قرار ها رسانه توجه مورد

 .گیرد می بخش این کارگران از جانی تلفات روزانه و هستند موارد این از

 که دارد وجود هایی کارگاه کارگران ای توده اعتراضات به مستند و شود می معوق ها ماه کارگران ناچیز های دستمزد
 روند. است ساخته مواجه تباهی با را کارگران فقیرانه زندگی و است شده معوق سال یک از بیش کارگرانش دستمزد پرداخت

 .دارد ای توجه قابل رشد متاسفانه گذشته های سال به نسبت کارگران دستمزد شده معوق

 سفید قرادادهای و ماهه یک حتی موقت قراردادهای متاسفانه شود می معوق کارگران دستمزد که شرایطی چنین در
 های سال به نسبت را شغلی امنیت سطح کارگران شدن بیکار و ها کارخانه تعطیلی این بر عالوه. است داشته رشد بسیار امضا

 .است شده کارگران برای بغرنج موضوعات به تبدیل و کرده کم بسیار گذشته
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 سازیها، خصوصی نظیر آزاد بازار و کارفرمایان مدافع اقتصادی سیاستهای بر عالوه کارگران، به فقر تحمیل اصلی ریشه
 از دفاع برای کارگران دهی سازمان راه دلیل همین به و. باشد می کارگری مستقل های تشکل و سندیکا ایجاد از دولت ممانعت
 کارگران سندیکای نظیر اند کرده ایجاد را خود مستقل تشکیالت و سندیکا که کارگرانیکه با. است شده مسدود شان حقوق
 معلمان صنفی کانون و البرز نقاشان سندیکای تپه، هفت نیشکر کارگران سندیکای و حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت

 کمیته فعالین. اند شده اخراج کار از یا و شده زندانی سندیکاها در پیشرو معلمان و کارگران و گرفته صورت خشن برخوردهای
 پرداخت عدم نظیر برایشان آمده بوجود بغرنج شرایط بنابر کارگرانیکه با حتی. اند نبوده مستثنی قاعده این از نیز کارگری های

 می صورت قضایی و پلیسی های برخورد کنند می برگزار اعتراضی تجمعات خود شغل دادن دست از یا و ماهه چندین دستمزد
 بطور. هستند دولتی خشن های برخورد قریانیان از هایی نمونه دره آق معدن و ملو چادر معدن و بافق معدن کارگران. گیرد
 .زدند شالق قضایی احکام با را دره آقا معدن کارگران مثال

: کرد اشاره ذیل موارد به توان می جمله از است، بوده روبروه بحرانی شرایط با معلمان حقوق و حق و معیشتی وضعیت
. نیست کامل آن پوشش تحت موارد و دهد نمی ارائه مطلوبی شکل به را خدمات باال، های هزینه دریافت علیرغم معلمان بیمه

 زندان از ها مجازات انواع به واقعیت، از دور به اتهاماتی با تهران ویژه به مختلف شهرهای در صنفی فعال معلمان از تعدادی
 که مختلفی های کاستی دلیل به.  اند گردیده محکوم …و خدمت از انفصال اخراج، اشتغال، یا سکونت محل از تبعید طوالنی،

 پس اغلب آموزان ودانش بوده بسیارپایین ومتخصصین دلسوز معلمان ازدید آموزش کیفی سطح دارد، وجود آموزشی نظام در
 همچنین و دانشگاه و مدرسه های آموزه بین. نیستند برخوردار کار بازار به ورود برای الزم های توانایی از دیپلم، ازدریافت

 های آموزش بودن رایگان بر مبنی اساسی قانون ۳۰ اصل تاکید برغم. وجودندارد ای ورابطه همخوانی هیچ روزمره زندگی
 مدارس به تبدیل و نمایند می پول پرداخت به وادار گوناگون های باروش را آموزان دانش نیز ایران دولتی مدارس حتی عمومی،

 منتقل آموزش بخش به را جامعه در موجود طبقاتی شکاف وعمال بسیارباالست( غیردولتی) آزاد مدارس ی شهریه. اند شده آزاد
 با نیز دستمزد همان که شوند می گرفته کار به ناچیز دستمزدهای و گوناگون های عنوان با روزمزد معلمان. است نموده

 برخوردار نیز شغلی امنیت و بازنشستگی بیمه، پوشش هیچگونه از اینکه ضمن شود؛ می پرداخت آنان به فراوان تأخیرهای
 شده ایجاد( …و مردمی نمونه شاهد، دولتی، ی نمونه امنایی، هیات غیردولتی، آزاد،) مدرسه عنوان ۱۳ از بیش درایران. نیستند

 از تر پایین بسیار معلمان حقوق. اند کرده درآمد جذب برای هایی بنگاه به تبدیل را آموزشی سیستم نوعی به هرکدام که
 ناچار به خانواده های هزینه تامین برای معلمان بطوریکه است؛ ایران شهرهای اغلب در متوسط خانواده یک های هزینه میانگین

 دست از را خود دانش نمودن روز به فرصت ترتیب این به آنان. اند آورده روی معلمی شأن از دور به برخی و متفرقه شغلهای به
 پرورشی و آموزشی های فعالیت برای الزم امکانات به مجهز مدارس اغلب خاص، مدارس از تعدادی استثنای به. دهند می

 را آموزان دانش جان از حفاظت برای کافی ایمنی افتاده دور روستاهای ویژه به و شهرها در مدارس از باالیی درصد. نیستند
 این در نیز امکانات کمترین از موارد برخی در. گیرد نمی صورت کافی توجه ورزش و هنر زندگی، های مهارت آموزش به. ندارند
 تأمین شده بینی پیش و الزم میزان به معموال. شود نمی اجرا درستی به( شیر) رایگان تغذیه برنامه. نیستند برخوردار ها زمینه
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 به. شود می دیده سال چند تا گاه طوالنی، تاخیرهای دولت طرف از معلمان خدمت پایان پاداش پرداخت در. شود نمی اعتبار
 .دارد وجود توجهی بی بازنشستگی از پس و مدت این در بازنشسته معلمان سرنوشت

 اعتصاب و اعتراض به دست بارها خود مطالبات آوردن دست به برای اخیر سال چندین در تپه هفت نیشکر کارگران
 وضعیت شدن روشن کاری، اضافه و مزایا دستمزدها، مناسب پرداخت و معوقه حقوق دریافت ها خواسته این جمله از.اند زده

 در دولت سازی خصوصی سیاستهای علیه کارگران این همچنین. است بوده کارگری مستقل تشکل ایجاد حق و بازنشستگان
 های محیط در انتظامی و امنیتی نیروهای تر گسترده حضور همچنین و کارگران وضعیت شدن بدتر به منجر که نیشکر صنعت

 .اند داده سازمان اخیر روزهای در جمله از را متعددی اعتراضات است شده کار

 می رسمیت به را ”کارگر نماینده“ و ”صنفی انجمن“ ،”کار اسالمی شورای“ نامهای به ساز دست تشکالتی تنها دولت
 غالبا دموکراتیک غیر پروسه در همگی و نیستند کارگری واقعی های تشکل عنوان هیچ به دولت به وابسته نهادهای این. شناسد

 ترسیم خطوط تنها و دارند دولتی جناحهای و قدرتها به شدید های وابستگی و اند شده تشکیل عمومی مجمع برگزاری بدون
 و کارگری مستقل تشکلهای و سندیکاها تشکیل برای جدی مانعی خود فرمایشی تشکالت این. کنند می رعایت را دولت کرده

 این در گذار اثر مدیریتی که کارگر خانه و کار اسالمی شورای در گذار تاثیر افرادی ۸۴ سال در مثال بطور. هستند صنفی
 به اقدام و حمله حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای ساختمان به پلیس هماهنگی با دارند رسمی تشکالت
 و مضروب را داشتند حضور ساختمان در که واحد سندیکای اعضای همچنین آنان. کردند ساختمان در موجود وسایل تخریب
 در چه گردند می گزینش ”کارگران نمایندگان“ بعنوان دولت حمایت با و بستری چنین در که افرادی طبع به. کردند مجروح

 و نبوده ایران کارگران واقعی نمایندگان کار جهانی سازمان نظیر المللی بین اجالسهای در وچه کارفرمایان و دولت با مذاکرات
 .کرد صادر برایشان نامه اعتبار و شناخت رسمیت به نباید عنوانی چنین با را نهاآ

 کیفی و کمی لحاظ به توجهی قابل رشد ایران در کارگری اعتراضات فوق، فشارهای اعمال و محدودیتها تمامی وجود با
 شاهد گذشته سال. است شده همراه ها خانواده حضور با یا و شده کشیده شهرها سطح به اعتراضات از بخشی جاییکه تا داشته
 بدون اعتراضات این کلیه است، تاکید به الزم اما. بودیم دولتی و خدماتی و صنعتی بخشهای تمامی در کارگری اعتراض هزاران
 وضعیت این از عبور و کارگری گسترده های خواسته تحمیل به موفق محدودیتها این راندن عقب به و مستقل تشکالت وجود

 را خود حمایت که خواهیم می المللی بین کارگری تشکالت در گرامی همکاران از ذیل مستقل تشکالت ما. شد نخواهد بحرانی
 .باشند ما همراه و یار مبارزه و تالش این در و دهند ادامه تر گسترده چه هر ایران معلمان و کارگران از

 تهران معلمان صنفی حومه / کانون و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای

 البرز استان نقاشان کارگران تپه / سندیکای هفت نیشکر کارگران سندیکای
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 کارگران عزیز و زحمتکش ایران

 ی در ایرانسایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای کارگر
 مطلع شوید:
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