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 ۳۰تیر سالگرد قیام تاریخی مردم ایران در سال  ۱۳۳۱و ادامه نخستوزیری دکتر

محمد مصدق

قدرت الیزال اراده ملی با درهم شکستن توطئه ارتجاع و استعمار در قیام  ۳۰تیر  ۱۳۳۱پیروز شد و به یکی از فرازهای شکوهمند و به یاد ماندنی مبارزات
ملی تاریخ معاصر ایران تبدیل گردید ۱۶ .ماه پس از به ثمر رسیدن نهضت ملی صنعت نفت و خلع ید از پیر استعمار انگلیس به دست دکتر محمد مصدق
 ،پیشوای فقید نهضت ضداستعماری ملت ایران ،در روز  ۳۰تیر  ۱۳۳۱مردم ایران با آمدن به خیابانها و راهپیمایی ،خواستار برکناری احمد قوام السلطنه
و بازگشت دکتر محمد مصدق به پست نخست وزیری شدند.
روزهای داغ تیرماه ۱۳۳۱
دکتر محمد مصدق در  ۱۷تیر ماه  ۱۳۳۱بنابر سنت پارلمانی پس از افتتاح مجلس دوره هفدهم از سمت خود استعفا کرد .این در حالی بود که او به
تازگی از مسافرت خود جهت شرکت در دادگاه بینالمللی الهه به وطن بازگشته بود.
در این مسافرت که بیش از یک ماه به طول انجامید ،دکتر مصدق با شرکت در جلسات دادگاه ضمن دفاع حقوقی از منافع ملت ایران و رد صالحیت
دیوان الهه برای رسیدگی به شکایت انگلستان و با استفاده از تریبون آزاد آن دیوان ،به افشای سیاستهای استعماری انگلستان پرداخت.
مجلس شورای ملی در پی اعتصابها و تظاهرات گسترده اقشار مختلف مردم در حمایت از مصدق در  ۱۵تیر سال  ،۱۳۳۱تحت تأثیر فشار افکار عمومی
مجددًا به دکتر مصدق رأی داد؛ اما مجلس سنا رأی خود را به بعد از اظهارنظر شاه موکول کرد و به این ترتیب نارضایتی و ماهیت خود را برمال ساخت.
این موضعگیری با مخالفت دکتر مصدق مبنی بر اینکه تا پیش از ابراز تمایل مجلس سنا مسئولیت نخستوزیری را نخواهد پذیرفت ،مواجه شد و سرانجام
مجلس سنا مجبور شد به دکتر مصدق رأی اعتماد بدهد.
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بنابر این روز نوزده تیرماه  ۱۳۳۱شاه فرمان مجدد نخستوزیری دکتر مصدق را صادر کرد .این بار دکتر مصدق ضمن اعالم برنامههای خود ،تقاضای
تصویب الیحه اختیارات را به مدت شش ماه از مجلس کرد .مخالفان او اعم از وابستگان دربار و حزب توده با به راه انداختن تبلیغات وسیع ،گرفتن
اختیارات را به معنی هموار کردن دیکتاتوری قلمداد کردند.
دکتر محمد مصدق در روز  ۲۵تیر برای مشورت و تبادل نظر در مورد وزیران جدید به دیدن شاه رفت .وی به جزئیات این مالقات را در خاطرات خود
آورده است .مصدق تصمیم گرفته بود برای جلوگیری از کارشکنیهای ارتش و دربار ،اختیار تعیین وزیر جنگ را از شاه بگیرد «تا دخالت دربار در آن کم
شود و کارها در جهت صالح کشور پیشرفت کند«….
واکنش شاه در برابر این پیشنهاد چنین بود« :پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم ».مصدق در پاسخ فورًا گفت که در این صورت
استعفا خواهد داد.
با تشدید اختالفات میان شاه و مصدق برای انتخاب وزیر جنگ در  ۲۵تیرماه  ،۱۳۳۱مصدق استعفاء کرده و شاه با پذیرش استعفای او دست دوستی به
سوی قوام دراز کرد .او در حکم خود لقب «حضرت اشرف» را به قوام داد .مجلس شورا در  ۲۶تیر ماه به نخستوزیری قوام رأی داد.
خبر نخستوزیری قوام در روز  ۲۷تیر ماه اعالم شد .پس از آن ،قوام نیز با اعالمیهای شدیداللحن به نام خود از رادیو پخش نمود .که در آن ضمن ایجاد
رابطه با انگلیس به قلع و قمع گروههای سیاسی و ایجاد دادگاههای انقالبی برای اعدام مخالفان تأکید شده بود .این اعالمیه تند که با مصرع «کشتیبان
را سیاستی دگر آمد» مشهور شد ،و هواداران نهضت ملی نفت را به خشم آورد و همه نیروهای جامعه به همراه بازار و اصناف به مخالفت با او پرداختند.
بازگشت دکتر محمد مصدق به نخست وزیری با قیام  ۳۰تیر ۱۳۳۱
در روز  ۳۰تیر  ۱۳۳۱اقشار مختلف مردم و گروههای سیاسی در میادین و خیابانهای تهران مجددًا به حمایت از دکتر مـصدق به تظاهرات پرداختند.
در این تظاهرات که به درگیری شدید میان نیروهای نظامی و مردم منجر شد عدهای کشته و مجروح شدند.
با رفتار خشونتآمیز شهربانی در تهران و کشته شدن تظاهر کنندگان در روز  ۳۰تیر ،قوام مجبور به استعفاء و شاه مجبور به پذیرش درخواست مـصدق
در خصوص وزارت جنگ و نخست وزیری او شد.
مجلس هفدهم پس از این حادثه ،قوام را محکوم کرد و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای  ۳۰تیر صادر کرد .او در واقع از این تاریخ با کارنامهای
سیاه از صحنه سیاسی ایران حذف گردید.
دیوان الهه روز پس از قیام  ۳۰تیر ،اعالم کرد که در رسیدگی به اختالف ایران و انگلیس در مورد مسئله نفت صالحیت ندارد .دکتر مـصدق به مناسبت
تجلیل از شهدای روز  ۳۰تیر کلیه ادارات دولتی را تعطیل کرد و مجلس قیام  ۳۰تیر  ۱۳۳۱را «قیام ملی» و شهدای آن روز را «شهدای ملی» نامید.
قیام  ۳۰تیر  ۱۳۳۱و رأی دیوان الهه به منزله شکست انگلیس در ایران و پیروزی دکتر مـصدق تلقی شد و تجربه نشان داد که همبستگی مردم زمینه
پیروزی بر استبداد و استعمار را فراهم می کند.
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شرایط سخت کارگران صنعت نفت از سفره خالی از نان تا نداشتن امنیت شغلی
شنیدن سخنان کارگران صنعت نفت از سفرههای خالی از نان،
شرایط سخت کاری ،پایمال کردن حقوقشان توسط
شرکتهای پیمانکاری و نداشتن امنیت شغلی ،بیانگر درد و
رنجی است که زندگی را بر آنها سخت و دشوار کرده است.
صنعت نفت ایران سالهاست مدلهای متعددی از قراردادها را
با کارگرانش منعقد کرده است که هرکدام راه و رسم خاصی
دارد ،ارکان ثالث ،پیمانکاری ،قرارداد مدت موقت ،قرارداد مدت
دائم و رسمی ،تنها بخشی از مدلهای قراردادی در این صنعت
است که منجر به ایجاد اختالفهای میلیونی در میزان حقوق
دریافتی کارگران و کارمندان این صنعت شده است.
شرایط کار در دمای  ۶۲درجه سانتیگراد ،هوایی که در تسخیر آالیندگی مجتمعهای بزرگ پتروشیمی است و نفس را تنگ میکند ،شرایط کار بدون
خانواده و زندگی در کمپهای پر ازدحام و شلوغ کارگری را میتوان از عمدهترین شرایط سخت کارگران نفتی دانست.
از مشکالت بزرگ کارگران پایتخت انرژی کشور یعنی عسلویه ،آلودگی بسیار باالی این منطقه هست و به جرأت میتوان گفت که نفس کشیدن در این
شرایط بسیار سخت و زیانآور است و بنابه گفته برخی کارشناسان ،در واقع این حقوقی که کارگران میگیرند ،برای هر ریال آن ذره ذره سالمتی خود را
از دست میدهند.
برآیند تمام این مشکالت تبعات شدید روحی ،روانی و نابسامانی در روابط خانوادگی و مشکالت اجتماعی است که قطعًا بازتاب تمام این مشکالت در کار
و بهرهوری و نشاط کاری نمایان خواهد گردید.
به گفته یکی از کارگران صنعت نفت ،حقوق کارگران ،مخصوصا کارگرانی که زیر نظر پیمانکار شاغل هستند ،بسیار پایین است و مهمترین مشکل همه
کارگران شاغل نداشتن امنیت شغلی هست.
به عقیده یکی دیگر از کارگران ،واسطهگری و داللبازی پیمانکاری آن هم در صنعت نفت ،صنعتی که از این همه سرمایه برخوردار است که محتاج
پیمانکار نباشد تا حق کارگر را پایمال کند ،از معضالت این حوزه است .چرا که عدهای بدون این که دخالتی در کار داشته باشند ،سود هنگفتی نصیبشان
میشود و در همین حال از حق کارگر زده شده و حداقل دستمزد را هر زمانی که دلشان خواست پرداخت میکنند.
به عقیده یکی دیگر از کارگران نفت ،بزرگترین مشکل صنعت نفت معضلی به نام پیمانکار قلمداد شده و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری برای آنها
به یک آرزو تبدیل شده است.

یکی دیگر از کارگران صنعت نفت ،ضایع شدن حق و حقوق کارمندان ،کارگران و مهندسین را از بارزترین مشکالت صنعت نفت عنوان کرده و گفته است
که درآمد بسیاری از این افراد زیر خط فقر است؛ این در حالی است که زمانی کارمندان وابسته به صنعت نفت و گاز جزو مرفهترین اقشار جامعه محسوب
میشدند.
بنابه گفته یکی دیگر از کارگران شرکت نفت ،اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و برخوردهای سلیقهای در این حوزه ،عدم نظارت در کار پیمانکار،
عدم حذف پیمانکار و قرارداد مستقیم و عقب افتادن پرداخت حقوق ،از جمله مشکالت صنعت نفت است.
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بیکاری کارگران کورههای آجرپزی در پی رکود صنعت ساختمان و گرانی مواد اولیه
پس از بحران کرونا و رکود در صنعت ساختمان که بیکاری
انبوهی کارگران ساختمانی را به دنبال داشت ،اکنون کورههای
آجرپزی نیز با مشکالت متعددی روبرو هستند و تعطیلی در
کمین آنهاست که بیکاری این قشر جامعه را در پی خواهد
داشت.
رئیس اتحادیه صنف فخاران استان تهران ،از قطع سهمیه مازوت
این صنف و عرضه آن در بورس خبر داد که موجب افزایش بیش
از  ۱۰برابری قیمت مازوت شده و هشدار داد در صورت ادامه این
روند ،احتمال تعطیل شدن بخشی از واحدهای آجرپزی وجود
دارد.
براساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا ،به گفته مرتضی منبعچی ۳۰۰واحد تولیدی آجر در تهران فعالیت دارند که یک سوم این واحدها نیمهفعال
هستند که  ۳۰۰۰کارگر در آن اشتغال دارند.
همچنین به گفته وی در کل کشور حدود  ۷۰۰۰واحد تولیدی آجر وجود دارد که حدود یک میلیون نفر در آنها شاغل هستند؛ این واحدها در زمان اوج
رونق بازار مسکن به صورت تمام وقت فعالیت میکردند ،اما در پی رکود صنعت ساختمان فعالیت آنها کمتر شده است.
منبعچی تصریح کرد« :دالیل مختلفی برای رکود واحدهای تولید آجر در استانهای مختلف وجود دارد؛ از جمله تأمین خاک به ویژه برای واحدهای
تولیدی آجرهای نما و گرانی آن که عرضهکنندگان خاک ،قیمت را دو برابر کردهاند»
وی در ادامه از مشکل تامین مازوت برای این صنف خبر داد و تصریح کرد« :کارخانههای آجرپزی طی  ۲۰سال گذشته به صورت سهمیهای مازوت
دریافت میکردند ،اما از سال جاری طبق مصوبه هیات وزیران ایران ،مازوت در بورس عرضه شده و سهمیه کارخانجات قطع شده است و در پی آن ،حدود
یک هفته پس از اجرای تصمیم هیئت وزیران ،قیمت مازوت بیش از  ۷برابر شد و در حال حاضر نیز تا  ۱۱برابر رسیده است ،بهطوری که قیمت هر لیتر
مازوت قبل از عید حدود  ۳۵۰تومان بود ،اما حاال در بازار آزاد به  ۳۶۰۰تومان رسیده است».
وی با بیان این که ادامه اجرای این تصمیم ممکن است منجر به تعطیلی بخشی از کارخانههای تولید آجر و بیکاری کارگران شود ،تصریح کرد« :با توجه
به این که در سال جاری هنوز تعداد زیادی از واحدها به دلیل مشکل تامین مازوت نتوانستند آجر تولید کنند ،هنوز نرخ آن تغییر نکرده است».
منبعچی در پایان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کار کودکان در واحدهای تولیدی آجر این مسئله را به کلی تکذیب کرد و گفت« :طبق قانون کار ،به
کارگیری افراد زیر  ۱۵سال ممنوع است .ممکن است کارگری در اطراف واحد تولید آجر ساکن باشد و کودک او برایش چای بیاورد ،اما اجازه فعالیت
کودکان در این واحدها داده نمیشود»
وی افزود« :ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد ،اما اسناد و مدارک ما نشان میدهد ،در اکثر واحدها کودکان زیر  ۱۵سال شاغل نیستند؛ در مواردی
این گزارشها به خاطر مقاصد شخصی انجام میشود تا خواستههایشان را از وزارت کار بگیرند یا به منافع صنفیشان برسند».
به گزارش ایسنا ،این اظهارات در حالی مطرح شده که بارها گزارشهایی از کار کودکان در آجرپزیها منتشر شده و حتی یکی از جدیدترین آنها گزارش
ایسنا از کار کودکان دو تا  ۱۱ساله در یک کوره آجرپزی در استان قزوین است.
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هزینه یک سال سبد معیشت یک کارگر ۸۱ ،میلیون و  ۶۰۰هزار تومان؛  ۲.۵برابر درآمد کارگران
حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۸۱ ،میلیون
و  ۶۰۰هزار تومان برآورد شده است .این نتیجه سیاستهای
فاجعهبار حکومتی است که هر روز بر میزان فقر و محرومیت
جامعه میافزاید.
در جامعهای که تا پیش از بحران ویروس کرونا ،بنا به آمارهای
رسمی ۲۷ ،درصد مردم زیر خط فقر روزگار میگذراندند ،اکنون
ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده تا جایی که حتی نهادهای
حکومتی ،مانند مرکز پژوهشهای مجلس ،نسبت به افزایش
جمعیت زیر خط فقر هشدار داده و از افزایش حداقل  ۶.۲میلیون
نفری جمعیت بیکاران ابراز نگرانی کردهاند!
در ابتدای تیر ماه  ،۹۹مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرد که نشان میداد متوسط هزینه ساالنه خانوار شهری و روستایی در سال  ۹۸به ترتیب ۴۷
میلیون و  ۲۶میلیون تومان بوده است .این مرکز همچنین متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری ۵۴ ،میلیون تومان و متوسط درآمد ساالنه خانوار
روستایی را حدود  ۳۰میلیون تومان اعالم کرد.
آماری که حکایت از مازاد درآمد  ۷میلیون و  ۴میلیون تومانی برای خانوار شهری و روستایی دارد؛ ولی بین این اعداد و ارقام با آنچه شهروندان در واقعیت
جامعه با آن روبرو هستند ،تطابق چندانی مشاهده نمیشود.
رئیس کمیته دستمزد شورای کار ،درباره هزینه زندگی کارگران گفت« :میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلیترین حالت در سال  ۹۹به ۶
میلیون و  ۴۰۰هزار تا  ۶میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رسیده و فاصله بین هزینه و درآمد بسیار زیاد است»
وی همچنین معتقد است که هزینه ماهانه خانوار کارگری قبل از کرونا حدود  ۵میلیون و  ۱۹۰هزار تومان برای خانوار سه نفره در کل کشور بود که این
رقم هم با گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده ،در بخش شهری فاصله  ۱۵میلیونی و در بخش روستایی شکاف  ۳۶میلیون تومانی دارد.
در حالی که هر روز شاهد شکاف بیشتری بین هزینهها و درآمدهای اقشار مختلف جامعه هستیم ،اما مرکز آمار ایران همچنان گزارشهایی منتشر میکند
که کارشناسان حوزه اقتصاد ،به کنایه میگویند که چهبسا این آمار و ارقام مربوط به اقتصاد ایران نیست!
این مرکز مدعیست که سرعت رشد تورم در سال جاری کاهش پیدا کرده ،اما تغییر شاخص قیمت کاال و خدمات از ماجرای دیگری حکایت دارد.
با حساب چنین وضعیتی در قیمتها ،طبیعی است که مرکز آمار متوسط هزینههای خانوار شهری در سال  ۹۸را  ۴۷میلیون تومان اعالم کند و مازاد ۷
میلیونی درآمد را به دست آورد.
شاید هم پژوهشگران مرکز آمار برای محاسبه هزینهها ،نمونههای خود را از نارمک انتخاب میکنند که به گفته محمود احمدینژاد قیمتها در آنجا
ارزانتر است؛ برای محاسبه درآمدها هم احتماال بیشتر افراد حاضر در جامعه آماری ،از محلههای شمال تهران انتخاب میشوند که متوسط درآمد آنها
به بیش از  ۵۴میلیون تومان رسیده است.
بنابراین ،اگر حداقل دستمزد یک میلیون و  ۵۱۷هزار تومان سال  ۹۸را مبنا قرار دهیم ،مجموع درآمد خانوار کارگری با احتساب پاداش و سنوات نباید
از مبلغ  ۲۱میلیون و  ۲۳۸هزار تومان عبور کند .آن طور که رئیس کمیته دستمزد شورای کار هم میگوید ،اکنون حداقل هزینه سبد معیشت کارگری
به شش میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رسیده که در سال ۸۱ ،میلیون و  ۶۰۰هزار تومان خواهد بود.
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مشکالت کارگران مازندرانی در بحران ویروس کرونا و وضعیت نابسامان آنها
این روزها وضعیت کارگران چندان خوب نیست و بیشتر
کارگرانی که حقوق روزمزد میگیرند از هیچگونه حمایتی
بهرهمند نیستند .عالوه بر ویروس کرونا ،افزایش تورم و گرانی
کاالها ،مشکالت کارگران را دو چندان کرده است.
کرونا همچنان در حال طغیان است و زندگی مردم را تحت تاثیر
قرار میدهد؛ مردمانی بسیار ،بیکار شدهاند ،بسیاری از پروژههای
عمرانی و ساختمانی دولتی و خصوصی تعطیل شدند و کارگران
بسیاری طی این مدت با از دست دادن شغل خود به خیل عظیم
بیکاران پیوستهاند.
یک کارگر  ۴۸ساله روزمزد مازندرانی میگوید« :حدود  ۲۵سال است که به صورت روزمزد کارگری میکنم و دو فرزند دختر و پسر دارم که دخترم چند
سال پیش ازدواج کرد و با سختی فراوان ،در حال پرداخت قسط جهیزیه او هستم و پسرم نیز پس از سربازی بیکار است».
وی ناامید از زندگی خود ،ضمن اشاره به این که هیچ منبع درآمد دیگری ندارد ،ادامه میدهد« :سن و سالی از ما گذشته اما با این وضعیت فعلی حداکثر
 ۱۰سال دیگر بتوانم دوام بیاورم ،و توان زیادی نخواهم داشت؛ بنابراین از مسئوالن درخواست داریم که فکری به حال کار فرزندانمان کنند».
کارگر دیگری که  ۵۳سال سن دارد میگوید« :حدود  ۳۰سال در کارگری روزمزد سابقه کار دارم؛ مستاجر نیستم ،اما هر روز کیسه لباسی دستمان
است تا یک لقمه نان حاللی برای زن و بچههایمان تهیه کنیم؛ کارمان به گونهای است که اگر یک روز کار نکنیم چیزی نداریم ،آن هم یک روز کار گیر
میآید و یک روز گیر نمیآید».
وی ادامه میدهد« :سه فرزند دارم که یکی از آنها ازدواج کرده و دو فرزند دیگر هم دارای مدرک فوقلیسانس هستند و کاری ندارند و تمام خرج آنها
بر دوش من است؛ شغلی ندارند که بخواهند ازدواج کنند و من هم توانی ندارم که بخواهم حمایت مالی کنم تا بتوانند ازدواج کنند؛ با این که در فصل
تابستان هستیم ،من و اکثر همکارانم به علت نبود کار دست خالی به خانه برمیگردیم».
کارگر  ۵۰ساله دیگری که  ۲۵سابقه کار در کارگری روزمره دارد ،میگوید« :شغل ما به گونهای است که یک روز در هفته کار میگیریم و بقیه روزها کار
گیرمان نمیآید؛ با این شرایط فعلی معیشت ما به سختی پیش میرود ،تا االن مستاجر بودم؛ اما با هزاران بدبختی برای ساخت منزلم از یک بانک
تسهیالتی دریافت کردم که با سود  ۲۲درصد باید آن را پس بدهم ،با این تورم و گرانی و درآمد ناچیزی که دارم ،حتی یک کیلو میوه برای خانواده خود
نمیتوانم بخرم»
کارگر دیگری از فریدونکنار میگوید« :دو هفتهای میشود که به سر کار نرفتهام و به خاطر این که بیمه هم نیستم ،بیمه بیکاری دریافت نمیکنم،
کارفرما نیز پس از فعالیت ،پول مناسبی به کارگر نمیدهد و همه این عوامل سبب شده تا زندگی برایمان به سختی در جریان باشد».
کارگران ساختمانی ،کارگران خدماتی و نظافتچی ،جزء کارگران روزمزد و فصلی هستند ،اگر چه از ماهها قبل بحث ساخت و ساز و کارهای ساختمانی
خیلی مطلوب نبود ولی با شیوع کرونا عمده پروژههای عمرانی هم متوقف شد و بیشتر کارگران ساختمانی از این نظر خسارات فراوانی دیدند.
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گزارشی از رانتخواری و چپاول سرمایههای کارخانه سیمان کارون
شرکت سیمان کارون بیش از  ۶سال است که در وضعیت بحرانی
به سر میبرد و اکنون به دلیل فساد در مدیریت شرکت ،از یک
طرف کارفرما و مدیران به دنبال انباشت سرمایههای حاصل از
فروش محصوالت این شرکت میباشند و از طرف دیگر کارگران
که از حداقل مزایای شغلی محروم هستند و دستکم  ۴ماه حقوق
عقبافتاده طلب دارند.
اکنون در شرایطی که دالر از مرز  ۲۲هزار تومان عبور کرده،
سیمان صادراتی کارون در قالب کاالی داخلی به فروش میرسد
و از طرف دیگر دالرهای نقد از خریداران سیمان صادراتی دریافت
و توسط مدیرعامل شرکت سیمان کارون و الرستان به شکل غیرقانونی در صرافیهای میرداماد و فردوسی تهران به فروش میرسد.
دالرهایی که از مرزهای زمینی و هوایی کشور با البی مدیرعامل به تهران منتقل میشود و در صرافیها به فروش میرسد ،در حالی که کارگران سیمان
کارون و الرستان از حداقل مزایای شغلی محروم هستند و  ۴ماه حقوق عقبافتاده دارند.
این در شرایطی است که تنها دو کارمند واحد مالی تهران ،ماهیانه مبلغ  ۳۰میلیون تومان ،از بابت حقالزحمه فروش دالرها حقوق میگیرند.
یک کارگر سیمان کارون ،خطاب به همتی ،رئیس بانک مرکزی ،میگوید« :شما که مدعی هستید ،آن دسته از صادرکنندگانی که ارز صادراتی را به کشور
باز نمیگردانند ،میبایست به مراجع قضایی معرفی شوند ،این گوی و این میدان؛ این همان حبابی است که مدتهاست شما از آن یاد میکنید و ابراز
میدارید در حال مدیریت آن هستید» .این کارگر ادامه میدهد« :استخوان کارگر در البهالی این حباب شما خرد شده ،نای نفس ندارند؛ آیا میفهمید
یک ماه حقوق نگرفتن چه طعمی دارد؟ کارگر سیمان کارون با تورم حبابی شما  ۴ماه حقوق نگرفته ،اما به جای آن مدیریتش ماهیانه  ۵۰۰میلیون
تومان حقوق میگیرد؛ اینجا دیگر کار دشمن است؟ نفوذی است؟ ضدانقالب است؟»
طی روزهای اخیر ،کارگران سیمان کارون نامهای به دولت روحانی و دفتر خامنهای نوشته و در آن به افشاگری حقوق پانصد میلیونی مدیرعامل شرکت
سیمان کارون و الرستان پرداختهاند.
کارگران در این نامه سرگشاده با اشاره به این موضوع ،میگویند« :روسای قوای سهگانه به وضعیت بد اقتصادی اشاره کرده و گفتهاند که دستکم قصد
دارند با رانت و حقوقهای نجومی مبارزه کنند و اعتماد از دست رفته مردم را به کشور بازگردانند»
آنها افزودند« :اما شاهد عدم توجه رئیس قوه قضاییه به شکایات متعدد کارگران از رانت ،پولشویی و حقوق نجومی مدیرعامل هستند؛ عدم توجهی که
مغایر با شعار قوه قضاییه در مبارزه با فساد و رانت در کشور است»
اما واقعیت امر این که نوشتن نامه کارگران شرکت سیمان کارون به روحانی و اعتراض از دستگاه قضاییه ،نه تنها گرهای از کار آنها باز نکرده ،بلکه در
جهت سرکوب کارگرانی که به دنبال حق و حقوق خود بوده و علیه فساد در مدیرعامل شرکت افشاگری کردند ،قدم برداشتند.
اما اکنون پس از این که مدیرعامل سرنوشت نزدیک به هزار کارگر و متخصص را در دو شرکت سیمان کارون و الرستان به بازی گرفته ،خبرها حاکی از
این است که منشی مدیرعامل ،حکم مشاور عالی از وی دریافت کرده است.
سوال کارگران این است که منشی که اکنون مشاور عالی مدیرعامل است کجای صنعت سیمان قرار دارد؟ وی دارای کدام تخصص و تحصیالت مرتبط
در حوضه صنعت سیمان است؟ این انتساب با چه پشتوانه تخصصی صورت گرفته؟ هدف از صدور این حکم چیست؟
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این بذل و بخششهای انتسابی در حالی رخ میدهد که کارگران از دریافت احکام استخدامی شروع سال  ۹۹تاکنون محروم هستند؛ ترفیع حقوق پرسنل
انجام نمیگیرد؛ چارت سازمانی و بازبینی طرح طبقهبندی مشاغل پس از  ۲۰سال در حالهای از ابهام و سکوت قرار دارد.
از طرف دیگر ،کارگران  ۴ماه حقوق عقبافتاده دارند و سنوات بازنشستگان سال  ۹۸تاکنون پرداخت نشده است؛ حقوق بازنشستگی همکارانشان به
دلیل واریز نشدن  ۴درصد حق کارفرما به بیمه تامین اجتماعی ،هنوز پرداخت نشده است.
به گفته کارگران ،اعتراضات علیه مدیرعامل از هر زمان دیگر بلندتر است؛ چراکه به بحرانهای تاریخی که اکنون کارگران سیمان کارون و الرستان را به
تشنج کشانده ،پاسخگو نبوده است .و باز به گفته کارگران ،مدیرعامل ،مدیریت نمیکند ،استبداد میکند ،تعداد کثیری از کارگران از واحد خدمات تا
واحد فنی در چالش کرونا هستند و در بیمارستانهای مسجدسلیمان و اهواز بستری شدهاند.
این در حالی است که قلندری ،مدیرسایت ،تلویحا اعالم داشته ،طبق دستور مدیرعامل ،کارگران از اعالم بیماری خود به همکاران جدًا پرهیز کنند ،در
غیر این صورت ،با متخلفین از دستور ،برخورد اداری خواهد شد.
در چنین شرایطی هزینه این پنهانکاری را فقط کارگر میدهد و قابل توجه مسئولین دلسوز نظام!! که مدیرعامل با اعزام پزشک خصوصی به دفترش در
تهران از خود و دارودستهاش تست کرونا گرفته ،ولی مابقی کارگران از این آزمایش محروم ماندند! آیا این رفتار همانند نژادپرستی یا همان آپارتاید نیست؟
اما کارگران میدانند زمان شناسایی بحرانها فرارسیده و شرایط سخت سره را از ناسره جدا خواهد کرد و باید منتظر خشم خروشان کارگران باشند.
الزم به یادآوری است که اخیرًا طبق دستور سرپرست وقت شرکت سیمان کارون ،یکی از کارگران باسابقه ،از محل دائمی کار خود در دفتر فروش اهواز
به کارخانه معرفی شد تا در اختیار کارگزینی قرار بگیرد.
این اقدام ناشیانه از طرف سرپرست شرکت در حالی صورت میگیرد که این کارگر فعال و دلسوز نمیتواند در مقابل رفتار ناصحیح مدیران و بیعدالتیهای
آنها و تهمت و بیاخالقی نسبت به کارگران و دریافت حقوقهای نجومی و فساد در پیکره مالی و مدیریتی شرکت ،سکوت کند.
در نتیجه به بیان مشکالت کارگران میپردازند تا این که از طرف سرپرست شرکت و معاونت مالی و اداری ،مورد تهمت ،ناسزا و تهدید قرار میگیرد و
عنوان نفوذی به وی داده میشود.
اکنون در جهت سرکوب این کارگر و کارگران معترض دیگر ،وی به کمیته انضباطی معرفی شده تا مدیریت به خیال خود پرونده وی را برای همیشه
ببندد.
در مقابل چنین اقدامی ،کارگران به کارفرما و تیم مدیریتی جدید اعالم میکنند که دست از اقدامات تحریکآمیز کارگران برداشته و مطالبات ضایع شده
حقوقی و مدنی را طبق مقررات به آنها باز گردانند؛ در غیر اینصورت با واکنش قانونی کارگران در مقابل فساد لجامگسیخته آنها مواجه خواهند شد.
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آسیب دیدن معیشت  ۳۰تا  ۴۰درصد کارگران ساختمان در شرایط شیوع ویروس کرونا
با شیوع ویروس کرونا از بهمن و اسفند ماه سال  ۹۸و اعمال نیمبند
محدودیتها و ممنوعیتها ،در آخرین ماه سال گذشته و فرورین
ماه سال جاری ،بسیاری از شاغالن ،از جمله کارگران ساختمان
بیکار شدند و هیچ حمایتی نیز دریافت نکردند.
عدهای توانستند از بیمه بیکاری و یا حمایتهایی برخوردار شوند و
حداقل هزینه معیشت خود را تأمین کنند؛ اما کارگران ساختمانی
نه هیچگونه حمایتی از طرف دولت و پیمانکاران دریافت نکردند.
اکنون با اوجگیری مجدد ویروس کرونا ،این نگرانی وجود دارد که
بیکاری و مشکالت معیشتی کارگران ساختمانی ،باز هم ادامه پیدا
کند؛ در حالی که هم زمان با بیکاری و معضالتی که کارگران با آن دست و پنجه نرم میکنند ،شاهد افزایش هزینههایی هم چون هزینه تمدید کارت
مهارت خود بودهاند.
به اعتراف نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ۳۰ ،تا  ۴۰درصد از کارگران ساختمانی به شدت از شیوع کرونا آسیب دیده و مشمول
حمایتهایی مانند دریافت مستمری بیکاری نشدند.
هادی ساداتی ،نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ،در این رابطه میگوید« :کرونا به درآمد و معیشت  ۳۰تا  ۴۰درصد کارگران
ساختمانی به شدت آسیب وارد کرد؛ به گونهای که تعداد قابل توجهی از این کارگران هیچ درآمدی در ایام قرنطینه نداشتند»
وی به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرده و میگوید« :بیمه کارگران ساختمانی بیمه خاصی است؛ آنها براساس طرح و آییننامهای که هست،
هفت درصد حق بیمه را میدهند و بر اساس قانون ،پرداخت سه درصد حق بیمه بیکاری و چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور را پرداخت
نمیکنند و به این ترتیب از مزایای چنین بیمههایی هم محروم هستند»
وی افزود« :ضوابط تعیین شده ،اجازه نمیدهد که کارگران ساختمانی بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیانآور را بدهند ،کمااینکه اگر قانون اجازه دهد
این نوع بیمههای را بپردازند ،به دلیل درآمد پایین قادر به چنین کاری نیستند؛ در واقع اگر بنا باشد کارگران را از این مزایا برخوردار کنیم ،الزم است
فکری به حال حق بیمه هم بکنیم»
ساداتی به مطالبه بیمه کارگران اشاره کرده و میگوید« :باید شرایط به گونهای باشد که تمامی کارگران ساختمانی بتوانند از بیمه استفاده کنند؛ به هر
حال این افراد کارفرمایی ندارند و پرداخت حق بیمه خویشفرمایی که بیش از  ۶۰۰هزار تومان است ،برای اکثر آن ها مقدور نیست؛ باید بیمه شدن با
پرداخت حق بیمه هفت درصد که االن حدود  ۱۵۰هزار تومان در ماه میشود ،برای همه کارگران ساختمانی امکانپذیر شود»
وی به افزایش هزینه  ۱۰برابری کارت مهارت کارگران ساختمانی اشاره کرده و گفت« :سازمان فنی و حرفهای به یک باره هزینه تمدید کارت مهارت را
 ۱۰برابر کرد ،یعنی هزینه پنج هزار تومانی تبدیل به  ۵۰هزار تومان شد؛ این به جز هزینههای جانبی ازجمله پول کافینت ،پول خزانهداری و… است؛
در مجموع هزینههای تمدید کارت به بیش از  ۹۰هزار تومان رسیده است»
او ادامه میدهد« :این هزینه ،باری بر دوش کارگران ساختمانی است که در شرایط عادی مشکالت معیشتی دارند و اکنون که با کرونا دست و پنجه نرم
میکنیم و این بیماری و محدودیت و ممنوعیتهای ایجاد شده بر کار و درآمد کارگران تاثیر داشته ،بیش از پیش دچار مشکل هستند ».وی در خاتمه
افزود« :صحبتهایی با رئیس سازمان فنی و حرفهای در این باره شده است؛ اما مسئوالن این سازمان میگویند ،این مصوبه مجلس در مورد درآمدهای
سازمان است .ما خواستار رسیدگی به این مشکل هستیم و امیدواریم نمایندگان مجلس در این زمینه به کارگران ساختمانی کمک کنند».
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اذعان به موهبت کرونا برای حاکمیت و هشدار نسبت به سیلی که عنقریب راه میافتد – روزنامه مستقل
«چگونه از کرونا استفاده کنیم؟» عنوان سرمقاله روز یکشنبه ۲۲
تیرماه  ۹۹روزنامه مستقل است .نویسنده سرمقاله ،در این مطلب،
با مقدمهای از واکنشها در شب  ۲۴آبانماه سال گذشته که خبر
گران شدن بنزین اعالم شد ،مینویسد« :کم کم اعتراضها از
غرولندهای سر سفرههای صبحانه به خیابان کشیده و فریادها
بلند و بلندتر شد .مردمی که از بهحساب نیامدن برای
درجریانقرارگرفتن قبل از اعمال گرانی بنزین ،فقر کمرشکن و
بیبرنامهگی دولت در تامین حداقل نیازهایشان به ستوه آمده
بودند ،از مناطق حاشیه و طبقات زیر خط فقر ،جانشان را در
دست گرفته به خیابانها آمدند»
این روزنامه با یادآوری قطع اینترنت و «کشتارهای باورنکردنی» مینویسد« :پشتبندش اینترنت و ارتباط مردم با هم و با دنیا قطع شد .جسته و گریخته
خبر کشتارهای باورنکردنی در گوشه و کنار کشور از منابع غیررسمی منتشر میشد و همین موضوع باعث خشم بیشتر معترضان شد .آتشی که از سالها
پیش ،زیر خاکستر صبر مردم است ،داشت شعلهور میشد و جریان را از کنترل خارج میکرد»
سرمقاله روزنامه مستقل ،با اذعان به مقطعی و موقتی بودن فایده سرکوب معترضان به شیوه «گازانبری» برای حکومت ،میافزاید« :کمکم بیتفاوتها هم
داشتند به میدان میآمدند و این اتفاقی بود که قطعًا هیچ حکومتی نمیخواهد بیفتد .تا اینکه استفاده از برخورد «گازانبری» با معترضان ،آنهم در
فضایی چراغخاموش از اینترنت و ارتباط ،به طور موقت جواب داد و ظاهرًا غائله خوابید بدون پاسخ عملی به خواستهای مردم»
تاکتیک حکومت ،ایجاد ترس در مردم با «گلوله و فشار» برای به «عقبنشینی» واداشتن آنها بود .اما «خود بازیگران اصلی [منظور ،سران نظام است] هم
میدانند ،آنچه در آبان اتفاق افتاد ،پیشدرآمد سیلیست که عنقریب از زاغهها به راه میافتد و همه چیز را با خود میبرد»
نگاه حکومت به ویروس کرونا به عنوان «منجی»
بخش دیگر این سرمقاله ،اشاره دارد به بیفایده بودن انکار و تکذیبهای مقامات حکومتی« ،حاال چه با لبخند مشمئزکننده ،روبروی دوربینها بگویند که
جمعه باخبر شدهاند ،و چه آمارهای تلفات را در شبکههای تلویزیونی با شدت هرچه تمامتر تکذیب کنند؛» چراکه «تاثیری به غیر از بیاعتمادی و خستگی
هرچه بیشتر تودهی مردم از اوضاع جاری ،ندارد»
سرمقاله نویس روزنامه مستقل ،شیوع ویروس کرونا را برای حاکمیت یک «منجی» دانسته و استفاده از آن برای ساکت کردن و خانهنشین کردن مردم
معترض به کشتار آبانماه ،و دانشجویان را اینچنین ،یادآور میشود« :حاال یک منجی الزم بود تا توجه مردم را از وقایع آبان و آذر منحرف کند که کرونا
آمد .وحشتی که با آمدن این دشمن نامرئی مردم را فرا گرفت باعث شد که دولت ،فرصت را چهارچنگولی بگیرد و اژدها را ول کند در خانمان ملت»
روزنامه مستقل بر این واقعیت که ویروس کرونا توسط مقامات دولتی از چین به کشور آورده شد نیز انگشت میگذارد و در این باره مینویسد« :مدتها
قبل از اعالم عمومی ،کرونا آمده یا آورده شده بود؛ اما باید برای روکمکنی ترامپ ،جشن چهل و یک سالگی انقالب ،و برای شکستن پوزهی ناراضیان از
نظارت استصوابی ،انتخابات مجلس طبق قرار انجام میشد و بعد چو میافتاد که :تازه فهمیدهایم ،و مردم خودتان را بپایید»
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سرمقاله این روزنامه در ادامه مینویسد« :این هدیهی به موقع ،چیزی نبود که بشود با قرنطینهی قم و اجبار مردم از همان ابتدا به رعایت فاصله و استفاده
از ماسک ،مهارش کرده و از دستش داد.
برای همین ،حتی مدل مدیریت رفیقچین در مهار کرونا هم کنار گذاشته ،و زبانها را برای موعظه و نصیحت ،از غالف درآوردند؛ شمشیری که سالهاست
عدم کارآییاش در کنترل و اصالح به اثبات رسیده است»
از توسل به روغن بنفشه تا ادرار شتر
پس از به رخ کشیدن کنایهآمیز بیحاصل بودن شمشیر «موعظه و نصیحت» برای «کنترل و اصالح» جامعه در سالهای این حاکمیت ،روزنامه مستقل
از توسل به «روغن بنفشه» تا «ادرار شتر» را هم از قلم نمیاندازد و مینویسد« :بههرحال ،بدون هیچ حمایت عملی ،از مردم «خواهش» کردند در منزل
بمانند؛ اما جایی را تعطیل نکردند .آزادراهها را قبل از تعطیالت عید افتتاح کردند؛ اما گفتند مسافرت نروید .ورودی شهرها را کنترل نکردند؛ ولی از
بیمالحظگی مردم در سفر رفتن ،گلهمندند .وقتی کمر کادر درمان زیر فشار موج مرگهای وحشتآور ،تا شده بود ،روغن بنفشه را به کمک فرستادند تا
به کمک ادرار شتر ،مشکل را حل کند.
خالصه ،مردم گرسنه و گرفتار و دلمرده را در اتاقی با شیری درنده تنها گذاشتند و منتظر نشستند تا کار ،یکسره شود؛ در حالیکه خودشان خیلی آرام
و بدون جلب توجه ،قیمتها را به اوج رساندند.
دادگاههایی برگزار شد که در شرایط عادی ،هر جلسهاش غوغایی به پا میکرد ،قراردادهایی را علنی کردند که افشای بعضی مواردش ،حتی بیخیالترین
ایرانیها را هم به عکسالعمل واداشته ،محیط زیست و جنگلهای کشور در بیپناهی کامل در دست آتش ،رها و برای متهمان حوادث آبان حکم اعدام
صادر شد و در این میان ،برای تکمیل طنز ماجرا ،حسین هدایتی هم هر روز مالقات شرعی دارد!» [حسین هدایتی دوالبی ،عضو سپاه پاسداران،
اختالسگر ،سرمایهدار حکومتی و موسس باشگاه استیلآذین تهران که اکنون ،به اصطالح در زندان است]
کرونا ،وسیله کنترل خشم گرسنگان
این سرمقاله با تاکید بر «استفاده ابزاری از هجوم کرونا» توسط حکومت ،به یادآوری بینتیجه ماندن اندک اقدامات حکومت ،برای مهار کرونا میپردازد و
نهایتا زنگ خطر را برای تمامیت جمهوری اسالمی به صدا در میآورد« :در حالی که مردم سرها را در گریبان بردهاند و فقط میخواهند فعالً زنده بمانند،
این استفاده ابزاری از هجوم کرونا برای خفه کردن و کنترل خشم گرسنگان بیطبقه ،به حدی ناجوانمردانه انجام شده که بعد از  ۶ماه ،نه تنها موفقیت ی
در مهار بیماری کسب نکردهاند ،که حتی به گواه آمارهای رسمی هم ،اوضاع از کنترل خارج شده .روزانه هزاران مبتال و صدها کشته ،موید این ادعاست.
چه چیزی بهتر از حضور این فاجعه ،میتوانست توجهات را از خشمهای فروخورده و مطالبات برآورده نشده ،منحرف کند؟
طبیعیست که این موهبت چینآورده ،چیزی نیست که قدردانش نباشند و صلهای درخور به پاداشش ندهند .اما نباید فراموش کنند که کرونا به هر حال
روزی تمام میشود و آنوقت این لشکر تارومار و زخمخورده ،دیگر چیزی برای باختن ندارد .وقتی خشمش طغیان کند ،تا ویرانی کامل ،میجنگد و
میشود آنچه نمیخواهید بشود .اگر از فرصت بیماری با بها دادن به جان شهروندان ،برای ترمیم وجهه ،استفاده میشد؛ بدون شک در اتفاقاتی که در
آینده ،حاشیهها و حاشیهنشینان رقم میزنند ،نقش متعادلکنندهی مهمی ایفا میکرد.
ملت ،رهاشدگی و تنهاییاش را در این روزهای تلخ ،از یاد نمیبرد و این چیزی نیست که در حوادث ناگزیر پیشرو ،کماثر باشد .دولت ،کرونا را مهار نکرد
تا خشم معترضان را مهار کند؛ ولی ای کاش رنج و بیماری مردم ،داروی فراموشی و وسیلهی انتقام از حوادث آبان و آذر نمیشد!؛ چون به زودی باز هم
… بغضها از سفرههای خالی به خیابانهای شلوغ ،کشیده خواهد شد».
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حقوق  ۵ماه یک کارگر ایران معادل فقط یک سکه طال
مهرزاد مؤیدی ،رئیس کانون شوراهای کار استان فارس در گفتگو
با ایلنا با بیان اینکه ایجاد تناسب میان حقوق و هزینهها برای
کارگران تبدیل به یک معما شده است ،گفت که «امروز قیمت یک
سکه معادل  ۵ماه حقوق یک کارگر است».
وی با اشاره به افزایش سرسامآور نرخ سکه و ارز در روزها و
هفتههای اخیر گفت« :واقعیتهای اقتصادی را نمیتوان با اعداد و
ارقام فریبنده قلب کرد ،واقعیت امروز در کف جامعه قابل مشاهده
است .کارگران ،امروز به دنبال زندگی کردن نیستند؛ تنها در پی
آن هستند که زنده بمانند».
او با اسم بردن از دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ به جانبداری
شورای عالی کار از تصمیمات دولت اعتراف کرد و ادامه داد« :شورای عالی کار تصمیمگیر نهایی و اصلی است ،نباید انتظار داشت که دستمزد عادالنه
برای کارگران تصویب شود؛ زیرا دولت خود به عنوان یک کارفرمای بزرگ عمل میکند»
مهرزاد مویدی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت در تضاد با حقوق کارگران عمل کرده است ،افزود« :زمانی صحبتها و وعدههای وزرای دولت برای بهبود
معیشت را میشنویم و سپس مشاهده میکنیم که در عمل اتفاقی عکس آن رخ داده است ،مشخص میشود که دولت برای خواست و مطالبات جدی
عامه مردم و بهویژه کارگران اهمیتی قائل نیست».
رئیس کانون شوراهای کار استان فارس سپس با انتقاد از شعارهای حمایتی دولت یادآور شد« :وقتی قیمت پنیر در عرض  ۶ماه از  ۷هزار تومان به ۱۴
هزار تومان افزایش یافته و قیمت یک عدد مرغ به  ۴۰هزار تومان رسیده است ،آیا یک کارگر میتواند با کمک معیشتی  ۵۰هزار تومان زندگی کند؟»
مهرزاد مویدی در ادامه با اشاره به ثبتنام بیش از  ۷۲هزار نفر کارگر برای دریافت بیمه بیکاری در فارس گفت« :من با قطعیت اعالم میکنم که در ایام
کرونا دستکم دو برابر این تعداد ،یعنی بیش از  ۱۴۰هزار نفر از کار بیکار شدند»
رئیس کانون شوراهای کار استان فارس در همین راستا با انتقاد از تاخیر در پرداخت همین حداقل حقوق کارگران گفت« :کارگری که چندماه است
همین حداقل حقوق را دریافت نکرده ،فرقی با یک کارگر اخراجشده ندارد»
مویدی در پایان با بیان اینکه به جای حمایت از جهش تولید ،شاهد از دست رفتن بسیاری از مشاغل بودیم ،تصریح کرد« :این نگرانی وجود دارد که
امسال نهتنها جهش تولیدی رخ ندهد ،بلکه یک عقبگرد در تولید را شاهد باشیم».
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آغاز موج سنگینتر کرونا در ایران و وضعیت قرمز و هشدار  ۲۵استان
رضا جلیلی خشنود ،معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران،
روز پنج شنبه  ۲۶تیرماه  ،۹۹در یک گفتوگوی رادیویی با
بیان این که موج دوم کرونا از موج اول خیلی سنگینتر
است از همه دستگاهها خواست برای مقابله با گسترش
اپیدمی کمک کنند؛ زیرا کادر درمانی واقعا در مضیقه
هستند.
ایسنا در گزارش خود به نقل از رضا جلیلی نوشته است ،تنها
در یکی از بیمارستانهای پایتخت ۱۷۲ ،نفر از کادر درمان
به بیماری کووید ـ  ۱۹مبتال شدهاند.
با شروع موج جدید شیوع ویروس کرونا در ایران ،خبرها از اعمال مجدد محدودیتها در برخی کالنشهرها ،از جمله تهران حکایت دارند .دورکاری یک
سوم کارمندان استان تهران از روز شنبه  ۲۸تیرماه ،یکی از این محدودیتهاست که شامل شاغالن وزارتخانهها نیز میشود.
در خصوص محدودیتهای اعمال شده در تهران ،جلیلی گفته است« :فعال بناست که این محدودیتها یک هفته ادامه پیدا کند و اگر در جلسات بعدی
نتایج به خوبی پیشرفت کند ،شاید قرنطینه چند روز یا چند هفته بعد ادامه پیدا کند تا بتوانیم این موج دوم را کنترل کنیم»
معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره پرشدن تختهای بیمارستانی نیز اظهار کرد« :ما با دو مشکل ،کمبود تخت بستری و کمبود کادر درمان مواجه
هستیم .کادر درمان ما اکثرا آلوده میشوند یا اینکه اقوام درجه یک شان مبتال میشوند که مجبورند از آنها مراقبت کنند»
وی درباره اینکه موج دوم کرونا از چه زمانی آغاز شده گفته است« :تقریبا از نیمه دوم خرداد با افزایش در میزان ابتال و چند روز بعد میزان باالیی از
مرگ و میر رو بهرو شدیم که نشان داد موج دوم موج سنگینی است»
همزمان ،سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری  ۲۶تیرماه اعالم کرد که در شبانه روز گذشته  ۲هزار و  ۵۰۰مورد جدید ابتال به کرونا
در ایران شناسایی شده است.
وی تعداد مبتالیان به کرونا را تا ظهر پنجشنبه ۲۶ ،تیرماه ۲۶۷ ،هزار و  ۶۱نفر اعالم کرد .الری افزود« :در حال حاضر و مانند روزهای اخیر ۲۵ ،استان
ایران در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند»
او همچنین در ادامه گفت« :در شبانه روز گذشته  ۱۹۸نفر از مبتالیان بیماری کووید ۱۹-جان خود را از دست دادهاند و شمار قربانیان این بیماری در
ایران به  ۱۳هزار و  ۶۰۸نفر رسید»
به گزارش ایرنا ،سیمین بابایی ،سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران نیز روز پنج شنبه  ۲۶تیر ،گفت« :حدود  ۳۰درصد کل تختهای
بیمارستانی در این استان به بیماران کرونایی اختصاص یافته است ».این کمبودها در برخی دیگر از استانها که وضعیت آنها قرمز اعالم شده نیز وجود
دارد.
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کرونا در مجتمع کارگران پیمانکاری عسلویه و کنگان بیداد میکند
وضعیت در عسلویه و کنگان قرمز است؛ ویروس کرونا  ،در کلونی اصلی کارگران بیداد میکند؛ ولی به نظر
نمیرسد که پروژهها تعطیل شده باشند یا پروتکلهای خاصی حداقل برای کارگران پیمانکاری و یا تعمیرات
اساسی ،اجرایی شده باشد.در این شرایط ،کارگران پیمانکاری فازهای مختلف عسلویه و کنگان که غالبًا در
کمپهای کارگری به دور از خانوادههای خود به سر میبرند ،نگرانیهای بسیار از بابت آلوده شدن و البته
انتقال آن به خانوادهها ،در مرخصیهای  ۱۴یا  ۷روزه دارند.
راهپیمایی کارگران هفت تپه در محوطه شرکت نیشکر با شعار «کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد»
کارگران نیشکر هفتتپه ،سی و دو روز پیاپی اعتصاب و تجمع اعتراضی خود را پشت سر گذاشتند .آنان
ابتدا در محوطه شرکت و پس از چند روز در سطح شهرستان شوش دست به راهپیمایی و اعتراض زدند.
کارگران معترض که ماههاست حقوق نگرفته اند و کماکان به هیچیک از مطالبات آنها رسیدگی نشده است،
با شعارهای مختلف نارضایتی و اعتراض خود را نسبت به شرایط موجود اعالم کردند .آنان از جمله خواستار
پایان دادن به خصوصی سازی شرکت و بازگرداندن آن به بخش دولتی شدند.
صدور احکام یک سال حبس تعزیری و شالق برای  ۴۲کارگر شرکت آذرآب اراک
روز چهارشنبه  ۴تیر ماه ۴۲ ,کارگر شرکت آذرآب اراک که پیش از این توسط شعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری ۲
اراک محاکمه شده بودند ،هر یک به تحمل  ۱سال حبس تعزیری و  ۷۴ضربه شالق محکوم شدند.منابع
کارگری استان اراک نیز ضمن تأیید خبر ،اعالم کردند که شعبه  ۱۰۶کیفری اراک ،در تاریخ  ۲۶خرداد ماه
سال جاری ،برای  ۴۲نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در تجمعات اعتراضی سال گذشته شرکت
داشتند ،حکم صادر کرده است.
اعتراض کارگران شهرداری آبادان نسبت به دو ماه مطالبات مزدی و نگرانی از گسترش ویروس کرونا
کارگران شهرداری آبادان نسبت به دو ماه مطالبات مزدی اردیبهشت و خرداد ماه و همچنین مابهالتفاوت
حقوق فروردین ماه سال  ۹۹اعتراض دارند .این کارگران که در حال حاضر دو ماه دستمزد عقب افتاده
اردیبهشت و خرداد ماه را طلب دارند ،میگویند« :فروردین ماه سال جاری دستمزد حدود هزار و  ۸۰۰نفر
از کارگران شهرداری آبادان به صورت پایه حقوق (براساس مصوبه مزدی سال  )۹۸پرداخت شده ،اما بخش ی
از مزایای مزدی سال گذشته خود را همانند اضافهکاری و چند آیتم دیگر طلبکار هستیم».
پایان ضرب االجل کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان و توخالی درآمدن وعده و وعیدهای مسئوالن
روز یکشنبه  ۲۸اردیبهشت ماه سال جاری ،کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان  ،با افزودن  ۶بند به
مفاد جلسه روز دوشنبه  ۲۲اردیبهشت ماه و تعیین ضرباالجل  ۴۵روزه برای تحقق خواستههایشان ،به
طور موقت به اعتصاب و تجمعات اعتراضیشان پس از  ۱۵روز خاتمه دادند و از روزدوشنبه  ۲۹اردیبشهت
ماه ،بر سر کارشان بازگشتند .حال ،با سپری شدن بیش از  ۴۰روز ،تمامی وعده و وعیدهای مسئوالن شرکت

واستان از جمله امامجمعه کرمان توخالی در آمد و برخشم و اعتراض کارگران شرکت معادن زغال سنگ
کرمان افزود .بنا به گفته یکی از آنها ،کارگران معترض هستند و یا میتوان گفت که آتش زیر خاکستر!
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اعتراض کارگران کارخانه دیارخودرو گلپایگان نسبت به پرداخت نشدن ماهها حقوق و دیگر مزایا
کارگران کارخانه دیارخودرو در شهرستان گلپایگان از استان اصفهان ،روز دوشنبه  ۹تیر ماه  ،۹۹اعتراض
خود را نسبت به پرداخت نکردن ماهها حقوق و عیدی و بالتکلیفی شغلی ،رسانهای کردند.یکی از کارگران
کارخانه دیارخودروی گلپایگان گفت« :سال گذشته خط تولید کارخانه دیارخودرو رونق نداشت و ماه نخست
امسال نیز به دلیل بیماری کرونا تعطیل شد و ماه دوم و سوم نیز به صورت شیفتبندی مشغول کار بودیم
و قرار شد که از یکم تیر ماه سرکار برویم؛ اما به دالیلی ،هشتم تیر ماه را برای رفتن به کارخانه اعالم
کردند».

اعتراض کارگران کشت و صنعت کارون نسبت به عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور

روز چهارشنبه  ۱۱تیر ماه  ،۹۹جمعی از کارگران کشت و صنعت کارون نسبت به اجرای نشدن قانون
مشاغل سخت و زیانآور و بالتکلیفی بازنشستگی تعدادی از کارگران و ممنوع الورود شدن یکی از همکاران
خود به دلیل حقطلبی وی ،اعتراض کردند .در جریان اعتراضات دامنهدار کارگران این مرکز کشت و صنعت،
برای احقاق حقوق برحقشان ،به دستور کارفرما از ورود یک کارگر حقطلب از روز پنج شنبه  ۲۹خرداد ماه
سال جاری به محل کار جلوگیری شده و وی اکنون ممنوع الورود است.
تجمع اعتراضی اپراتورهای پستهای فشار قوی زنجان و کرمانشاه نسبت به بالتکلیفی شغلی

مجوزهای آن نیز صادر شده است».

روز چهارشنبه  ۱۱تیر ماه  ،۹۹حدود  ۵۰نفر از اپراتورهای پستهای فشار قوی برق کشور ،اپراتورهای
زنجان ،مقابل اداره برق منطقهای این استان دست به تجمع اعتراضی زدند.اپراتورهای زنجان که نسبت به
بالتکلیفی شغلی خود ،مقابل اداره برق منطقهای زنجان تجمع کرده بودند ،نگران وضعیت شغلی خود
هستند.معترضان با انتقاد از تعلل وزارت نیرو و سازمان توانیر در تبدیل وضعیت خود ،میگویند« :خواسته
ما تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به کارگر دائم است؛ این خواسته کامال مطابق قانون است و همه

حادثه گازگرفتگی در معدن سنگ بیتومین گیالن غرب با  ۷کشته و مصدوم
جمعه  ۱۳تیر ماه  ،۹۹بر اثر گازگرفتگی در یکی از معادن در روستای «سرتیتان» گیالن غرب واقع در غرب
کرمانشاه ،یک کارگر جان باخت و  ۶کارگر دیگر دچار مسمومیت شدند که حال دو تن از این کارگران وخیم
گزارش شده است.در این حادثه که ساعت  ۱۲.۴۸دقیقه بعدازظهر به وقوع پیوست ،یکی از کارگران معدن
به علت خفگی جان خود را از دست داد و  ۶نفر دیگر دچار مسمومیت شدند که به بیمارستانهای گیالن
غرب و قصر شیرین انتقال یافتند.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمهشان
جمعی از کارگران شهرداری تبریز ،صبح روز یکشنبه  ۱۵تیر ماه  ،۹۹هم زمان با برگزاری جلسه شورای
شهر تبریز ،به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه خود ،در مقابل محوطه عمارت ساعت ،دست به تجمع اعتراضی
زدند.کارگران در این تجمع اعتراضی که همزمان با برگزاری صدونودویکمین جلسه شورای شهر ،برگزار
میشد ،از اعضای این شورای قالبی خواستار رسیدگی به مشکل بیمهای خود شدند.
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ابتالی  ۶۰۰تن از رانندگان شرکت اتوبوسرانی و تاکسیرانی به ویروس کرونا
معاون عمرانی وزیر کشور دولت روحانی ،از ابتالی  ۶۰۰نفر از ناوبران حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی به
بیماری ویروس کرونا در کشور خبر داد.
با شیوع ویروس کرونا ،رانندگان شرکت اتوبوسرانی و تاکسیرانی که مستمر در تماس با افراد مختلف
هستند ،در استانها و شهرهای مختلف ،نسبت به نبود تجهیزات پزشکی اعتراض کرده و خواستار رسیدگی
به وضعیت خود شدند ،اما از طرف دولت و مسئوالن اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
بیکاری  ۴۰کارگرکارخانه چوب اسالم و اعتراض کارگران ایران چوکا نسبت به امنیت شغلی خود
براساس مصوبه دوشنبه  ۱۶تیر ماه  ،۹۹کمیسیون کارگری شهرستان تالش ،کارخانه چوب اسالم را تعطیل
اعالم کرد که بیکاری  ۴۰کارگر با حقوق عقبافتاده را به دنبال داشت .کمیسیون کارگری شهرستان تالش
علت تعطیلی کارخانه را کاهش فعالیت و بالتکلیفی کارگران عنوان کرده و به همین منظور با تشکیل جلسه،
مدعی اخراج  ۴۰کارگر به صورت موقت شدهاند.
خوابیدن کشاورزان هویزه زیر الستیک بیل مکانیکی در اعتراض به بستن پمپاژ آب زمینهایشان
روز پنجشنبه  ۱۹تیرماه ،کشاورزان هویزه در اعتراض به بستن پمپاژ آب بر روی زمینهای کشاروزیشان با
ماموران نیروی انتظامی درگیر شدند و با تجمع مانع از بسته شدن مسیر پمپاژ شدند .مامورین نیروی انتظامی
و سازمان آب در یک اقدام غیرانسانی ،پمپاژ آب را بر روی کشاورزان روستاهای شهرستان هویزه بستند و
لوله خرطومی آب را با خود بردند.کشاورزان محروم و معترض نیز متقابال در اعتراض راه را بستند و مانع از
عبور خودروها و دستگاههای سازمان آب شدند.یکی از کشاورزان هویزه در اعتراض به ماموران سازمان آب
و جهت ممانعت از جمعآوری لولههای خرطومی ،جلوی چرخهای بیلمکانیکی سازمان آب دراز کشیده و مانع حرکت آن شد.
اعتراض هزاران کارگر ناوگان راهآهن نسبت به کار تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری

پیمانکاران برداشت میشود».

روز یکشنبه  ۲۲تیر ماه  ،۹۹بار دیگر کارگران سیر و حرکت و ناوگان راهآهن کشور نسبت به کار تحت
پوشش شرکتهای پیمانکاری اعتراض و خواسته خود مبنی بر بستن قرارداد مستقیم را رسانهای کردند.
کارگران عنوان کردند« :دستکم  ۱۰تا  ۱۲هزار کارگر در واحد سیر و حرکت و ناوگان راهآهن سراسر کشور
به عنوان لکوموتیوران ،سوزنبانان ،پست بازدید ،رئیس قطار ،بازدید فنی قطار ،عالئم و مانورچی ،زیر نظر
یک پیمانکار واحد مشغول کار هستند و در تمامی این سالها بخشی از مطالبات مزدی آنها توسط

ادامه اعتراضات کارگران اخراجی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین

کارگران اخراجی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین ،روز پنجشنبه  ۲۶تیر ماه  ،۹۹از
ادامه اعتراضات خود برای بازگشت به کار خبر دادند .یکی از کارگران اخراجی درباره ادامه اعتراضات میگوید:
«ما میدانیم که تمام مسئولین با زبان ،برحق بودن ما گواهی میدهند ،اما در عمل طور دیگری رفتار
میکنند ،این دردآور است؛ االن همکاران ما چند ماه است حقوق نگرفتهاند و با وجود شرایط بیماری که در
جامعه حکمفرماست ،حتی بیمه هم ندارند».
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اعتراض کارگران پیمانی انتظامات حریم ریلی مترو تهران نسبت به عدم پرداخت ۳ماه حقوق  +فیلم
روز شنبه  ۲۸تیر ماه  ،۹۹کارگران پیمانی انتظامات حریم ریلی خط ۵مترو تهران (تراورس) ،اعتراض خود
را نسبت به پرداخت نشدن  ۳ماه حقوق و حق بیمه و نداشتن قرارداد کاری ،رسانهای کردند .یکی از این
کارگران با انتشار فیلم کوتاهی از اعتراضات ادامهدار خود و دیگر همکارانش ،در رابطه با پرداخت نشدن
۳ماه حقوق ،حق بیمه ،نداشتن قرارداد کاری و پاسخگو نبودن مسئوالن شرکت خدمات مهندسی خط و
ابنیه فنی راه آهن (تراورس) خبرداد

شروع مجدد اعتراض کارگران هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی

کارگران هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی خود ،در مقابل دفتر مدیریت کارخانه دست به
تجمع زده و با انتشار نامهای اعتراض خود را بیان کردند .روز یکشنبه  ۲۹تیر ماه  ،۹۹جمعی از کارگران
هپکو اراک برای به نمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی دست به تجمع در
مقابل دفتر مدیریت کارخانه زدند و خواستار پرداخت دو ماه حقوق عقبافتاده خود شدند.

****
اخبار کولبران
جانباختن یک کولبر بلوچ پس از انفجار مین و تیراندازی نیروهای نظامی در مرز
زاهدان

با انفجار مین در نقطه صفر مرزی الر شهرستان زاهدان و در پی آن شلیک مستقیم
نیروهای مرزبانی به سمت گروهی از کولبران بلوچ ،یک کولبر جان خود را از دست داد.
نام این کولبر زحمتکش عزیز گرگیج ،فرزند حبیب اهلل اهل شهرستان زاهدان است.
جانباختن یک کولبر بر اثر شلیک نیروهای نظامی در ارتفاعات چالدران
یک کولبر شامگاه روز چهارشنبه  ۴تیرماه  ،۹۹با شلیک مستقیم نیروهای نظامی در
ارتفاعات روستای سگریک از توابع شهرستان چالدران جان باخت.این کولبر که با نام قاسم
سرباز فرزند تاجالدین معرفی شده است ،اهل روستای سگریک است .وی به همراه گروهی
از کولبران در کمینی که پاسداران در مسیرشان گذاشته بودند افتاده و با تیراندازی آنها
جان خود را از دست میدهد.
جان باختن یک کولبر دیگر در مرز چالدران بر اثر شلیک نیروهای سپاه پاسداران
شامگاه روز پنجشنبه  ۵تیرماه ،یک کولبر به نام علی بروکی میالن ،فرزند عادل اهل روستای ناور
از توابع چالدران پس از بازداشت توسط سپاه پاسداران با دستهای بسته مورد شلیک مستقیم
قرار گرفته و به قتل می رسد .این کولبر در ارتفاعات مرزی چالدران از سوی پاسداران بازداشت و
با دستهای بسته از فاصله نزدیک هدف تیراندازی آنها قرار گرفت.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

کشته و زخمی شدن  ۳کولبر در مرز ارومیه و بازداشت  ۳کولبر دیگر در این شهر
شامگاه شنبه  ۷تیرماه ،جانیان وابسته به سپاه پاسداران در مرز ارومیه گروهی از کولبران
را هدف شلیک مستقیم قرار دادند که در پی آن ،دو کولبر جان باخته و یک کولبر دیگر
زخمی شد .نام دو کولبر جان باخته سالم سلیماننژاد  ۲۷ساله و دارای یک فرزند ،اهل
شهر سیلوانا و طیب اهل منطقه شپیران سلماس عنوان شده و کولبر زخمی داوود مجیدیان
فرزند محمدسلیم ،اهل شهر سیلوانا نام دارد .سالم سلیماننژاد  ٢٧ساله و دارای یک فرزند
مستقیم قرار دادهاند.

میباشد .نیروهای نظامی این گروه از کولبران را بدون رعایت قوانین شلیک هدف شلیک

مرگ یک کولبر و یک چوپان در پی کمینگذاری و شلیک نیروهای هنگ مرزی در پاوه و سردشت
روز دوشنبه  ۱۶تیرماه ،یک کولبر  ۲۰ساله به نام آیت یوسفی اهل روستای زمکان از توابع
ثالث باوه جانی و ساکن جوانرود به دلیل کمینگذاری و تعقیب و گریز نیروهای هنگ
مرزی در مسیر پاوه ـ نودشه و بر سر پل زلته ،در رودخانه سیروان غرق شد .بر اثر این
حمله و تعقیب آنان ،کولبران ناچار میشوند به زیر پل پناه برده و از محل دور شوند .در
جریان این تعقیب و گریز ،آیت یوسفی به هنگام عبور از رودخانه سیروان ،پایین دست
روستای ورا ،به رودخانه سقوط کرده و جان میبازد.
زخمی شدن سه کولبر بر اثر شلیک نیروهای سپاه در مرز صومای برادوست
ارومیه

روز پنجشنبه  ۱۹تیرماه ،سه کولبر به نامهای حکمت احمدی فرزند صدیق اهل روستای
کوران ،شمزین احمدی فرزند حاکم اهل روستای کوران و روشن جهانگیری فرزند فاضل
اهل روستای سینآباد از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه بر اثر شلیک نیروهای سپاه
پاسداران به شدت زخمی شدند.
شمزین احمدی ،متاسفانه روز جمعه  ۲۷تیرماه به دلیل شدت جراحات وارده بر وی ،در
بیمارستانی در شهر وان ترکیه جان خود را از دست داد.

****
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اخبار دستفروشان
فیلم حمایت مردم از یک دستفروش و پس گرفتن وسایل وی با پس زدن ماموران شهرداری در آبادان
در این فیلم صحنهای مشاهده میشود که ماموران اجرائیات گاری
و وسایل یک دستفروش محروم را بار زده و قصد دارند که تمام
زندگی و هست و نیست دستفروش محروم که با آن لقمه نانی برای
گذران زندگی خود و خانوادهاش تامین میکند را ببرند .ماشین چند
متری بیشتر حرکت نکرده که دستفروش با کمک چند تن از مردم
با سرعت در عقب وانت ماموران اجرائیات شهرداری را باز کرده و
گاری و وسایل را پایین میکشند.
ماموران غارتگر برگشته و قصد داشتند مجددا به دستفروش حمله
کرده و گاری و وسایل او را بگیرند اما دیگر مردم حاضر در صحنه
چنین اجازهای را به آنان نمیدهند و ماموران که میبینند با مردم
خشمگینی که کوتاه نمیآیند مواجه هستند عقب نشسته و دستفروش را رها میکنند.
یادآوری می شود که جمعی از دستفروشان آبادان عصر روز چهارشنبه  ۲۱خردادماه  ،۹۹در خیابان یکم احمدآباد در اعتراض به تصمیم تازه شهرداری
آبادان مبنی بر ممنوعیت دستفروشی در این خیابان ،اقدام به راهپیمایی و برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
دستفروشان در برابر نیروی انتظامی صف کشیده و خواستار حمایت از این قشر آسیبپذیر شدند.
فرماندار ویژه شهرستان آبادان نیز در ادامه اظهارات مقامات شهرداری آبادان ،با طرح ساماندهی دستفروشان اقدام به توجیه فشار بر دستفروشان محروم
کرد.
دستفروشان در اعتراض به اجحافات ماموران شهرداری و نیروی انتظامی علیه دستفروشان و جلوگیری از کسب و کار آنها ،در وسط خیابان به نشانه خالی
بودن سفرهشان ،سفره خالی پهن کردند.
آنها با خود دستنوشتههایی به همراه داشتند که بر روی برخی از آنها ،ازجمله نوشته شده بود« :گناه ما جوانان بیکار چیست؟» و «دستفروشی جرم
نیست؛ شغل ماست»
لینک فیلمhttps://youtu.be/3jnhRLK2hQg :

****
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اخبار کودکان کار
فیلم غم انگیز التماس و بوسیدن کفشهای مسافران در مترو تهران برای دریافت پول توسط کودکان خردسال
در این فیلم بسیار دردناک و تکاندهنده که گسترش
و فشار وحشتناک فقر در جامعه ایران را نشان میدهد
صحنهای از تکدیگری کودکان خردسال در مترو
تهران مشاهده میشود.
در فیلم دو کودک خردسال را میبینید که به حالت
نشسته و در بین مسافران داخل قطار مترو بر روی
زمین می خزند و اقدام به سجده کردن و بوسیدن
کفشهای مسافران برای دریافت اندکی پول میکنند.
در این کلیپ تکاندهنده که توسط یکی از مسافرین
از متروی تهران تهیه شده یک کودک خردسال واکسی که یک کیف بر روی شانه های نحیفش و یک برس واکس در دست دارد را مشاهده میکنید .این
کودک محروم و بسیار کوچک اندام در حالی که به مسافرین التماس میکند از آنها میخواهد که بگذارد کفشهایشان را واکس بزند.
در این کلیپ فوقالعاده تکاندهنده و دردآور یک دختر بچه دستفروش معلول با پاهای فلج در مترو را مشاهده میکنید که برای بدست آوردن مشتری
و یک لقمه نان در داخل قطار مترو بر روی زمین میخزد ،صحنه دردناکی که بغض را در گلوی هر انسانی گره میزند.
تصاویری دردناک که هر انسان با وجدانی را به فکر فرو می برد که چرا دختران و پسران جوان میهنمان ایران اینگونه باید کرامت انسانیشان خدشهدار
شده و در چنین وضعیتی از فقر و نداری به سر ببرند که به جای تحصیل و استفاده از مینیممهای مواهب یک زندگی عادی راهی واکس زدن در متروها
و زباله گردی و نهایتا هم اعتیاد و افتادن در دامان باندهای فساد بشوند؟
دزدیهای نجومی در رأس حاکمیت و به تاراج دادن تمام سرمایه ها و هست و نیست کشور برای دستیابی به سالح اتمی و تجهیز نهادهای سرکوب از یک
سو و تامین مخارج سنگین جنگهای بیپایان منطقهای برای سرپا نگاه داشتن دیکتاتورهای وحشی در سوریه و عراق و لبنان و یمن از سوی دیگر ،مردم
ایران زمین را از داشتن حداقلهای یک زندگی عادی هم محروم کرده است و کار به جایی رسیده که مشاهده کودکان کار در کوچه و خیابان و مترو
دیگر به یک امر رایج تبدیل شده است.
لینک فیلمhttps://youtu.be/w8rm0Y8zmiw :
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خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

کارگران و زحمتکشان ایران

سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین خبرهای مربوط به کارگران؛ کولبران و دستفروشان در ایران

مطلع شوید .اخبار دردها ،رنجها و اعتراضات خود را با ما به اشتراک بگذارید تا بصورت گسترده اطالع رسانی شود.
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