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 :سرسخن
 تشکل های رژیم ساخته، 

جلوه ای از اعمال دیکتاتوری 

 در محیط های کارگری

هر سال همزمان با تعيين حداقل دستمزد در شورای عالی 
که معموال در اسفندماه تعيين می  -کار جمهوری اسالمی

دست اندرکاران تشکل های رژيم ساخته در محيط  -شود
اقداماتی می زنند که بررسی آنها  های کارگری دست به

رژيم توسط عمال ديکتاتوری جلوه های بارز اِبيانگر 
. ضدکارگری جمهوری اسالمی عليه کارگران می باشد

با  "خانه کارگر"تشکلهای رژيم ساخته عمدتاً تحت نام 
کانون عالی انجمن های "مديريت عليرضا محجوب، 

مچنين با دبيرکلی هادی ابوی و ه "صنفی کارگران
شناخته می شوند و از ميان اين  "شوراهای اسالمی"

ظاهراً کارگرانی به عنوان هر سال تشکالت است که 
شورای عالی "به  "نمايندگان کارگری شورای عالی کار"

جمهوری اسالمی  "شورای عالی کار".راه می يابند "کار
از نمايندگان کارگران و رژيم، نيز بر اساس قانون 

دولت تشکيل می شود که به اين دليل کارفرمايان و 
در مورد  .نام نهاده اند "سه جانبه گری"خودشان آنرا 

شورای عالی "حضور نمايندگان کارفرمايان و دولت در 
به طور عيان آشکار است که آنها بر ضد کارگران  "کار

اما به اصطالح . بوده و مدافع منافع سرمايه داران می باشند
شورای عالی کار که ظاهراً بايد از  نمايندگان کارگران در

منافع طبقه کارگر در رابطه با تعيين حداقل دستمزد دفاع 
 کنند چه عملکردی در اين شورا دارند؟

اگر به تبليغات پر سر و صدائی که هر سال از طريق 
تشکل های رژيم ساخته به راه انداخته می شود توجه کنيم 

شورای  "ان در با تکيه بر حضورشخواهيم ديد که آنان 
قبل از اسفند برای رواج فريبکاری های خود  "عالی کار

آنها طی مصاحبه ها و . موقعيتی دوباره می يابندماه 
سخنرانی ها و نوشتن مطلب در روزنامه های رسمی و 

  تا اند غيره می کوشند چنين جلوه دهند که در تالش
 "هايشان ها ميليون کارگر و خانواده سرنوشت معيشت ده"

      .بزنند "رقم  "را به نفع کارگران  

 2ادامه در صفحه  

 دور حکم زندان و شالق ص

 !کارگر معدن چادرملو ۵برای 

 
خبری مبنی بر صدور  فروردين ماه، ۲۱روز چهارشنبه 

بر اساس . کارگران معدن چادرملو انتشار يافت ی عليهحکم
که در  کارگر معدن چادرملو ۰۳اين خبر، حکم اوليه دادگاه 

پی اعتراضات سال گذشته در اين معدن با شکايت کارفرما 
اخالل در نظم و جلوگيری از احقاق حق "با اتهام 

بر اساس حکم . به دادگاه  رفته بودند صادر شد "ديگران
نفر از اين کارگران به يک سال حبس تعزيری و  ۵مزبور 

يکی از داليلی که اين پنج نفر . اند شالق محکوم شده
کارفرما اين کارگران را اند اين است که  م شناخته شدهمجر

 به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده
و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با اين کارگران برای 

در اين خبر به . درس گرفتن ساير کارگران معترض بود
دادگاه اوليه در شرايطی : نقل از يکی از کارگران آمده که

رای اين پنج نفر از جنبه عمومی و به جرم اخالل در نظم ب
و آسايش عمومی، اين حکم سنگين را صادر کرده که 
اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه 

تواند جنبه عمومی به خود  صورت گرفته بود و اساسا نمی
همه کارگرانی که در اعتراض صنفی در واقعيت امر  .بگيرد

های مشترک  شرکت کرده بودند خواستهسال گذشته 
صنفی داشته و دارند و همانطور که بقيه کارگران معترض 

و به حق تبرئه  ه بودندکه با شکايت کارفرما محاکمه شد
نفر هم بايد از تمام اتهامات تبرئه شوند زيرا  ۵شدند، اين 

 .ها مبنای درستی نداشته است اساسا طرح جرم عليه آن
 

به يک سال حبس را نفر از کارگران  ۵که دادگاه در حالی 
که کرد با توسل به اين امر تعزيری و شالق محکوم 

و با توجه  می باشندکارگران فاقد سابقه محکوميت کيفری 
به پرداخت را به سن و سال و کارگر بودنشان، حکم شالق 

سه ميليون ريال جزای نقدی و حکم يک سال حبس 
اما کل اين . دادی تغيير سال حبس تعليق ۵به را تعزيری 

قابل  حکم که بيانگر ظلمی آشکار در حق کارگران است
نيست و کارگران نسبت به  تن ۵همکاران کارگر اين  قبول

 .حکم صادره اعتراض دارند

 خلق فدائی چریک کارگران از

بیاموزیم

 

 رفيق احمد ذیبرم
 

در يک خانواده زحمتکش  ۲۰۱1رفيق احمد ذيبرم در سال 
پدر او ماهيگير و کارش . ر انزلی ديده به جهان گشوددر بند

رفتن به دريا و صيد ماهی بود که در اين کار همه افراد 
.  خانواده نيز تا آنجا که می توانستند او را ياری می کردند

اما عليرغم تالش و فعاليت همه خانواده  اما زندگی آنها با 
مدتی بعد شرکت شيالت تصميم . سختی می گذشت

. فت صيد ماهی به وسيله ماهيگيران آزاد را قدغن کندگر
در نتيجه ماهيگيرانی که طی نسل ها زندگيشان را از راه 
صيد ماهی می گذرانيدند، اينک اگر هنگام صيد ماهی 

در . گرفتار می شدند، دزد و قاچاقچی به حساب می آمدند
ان ريچنين شرايطی که اوضاع برای کار و زندگی ماهيگ

ار شده بود، رفيق احمد از همان سنين جوانی بسيار دشو
اجباراً بخشی از بار سنگين تأمين  زندگيشان را بدوش 

او حين کار از تحصيل باز نماند و بعدها هم برای . کشيد
 .ادامه تحصيل مجبور شد شديد تر کار کند

باربری در بندر انزلی دومين شغلی بود که او در سنين 
کار کمر او را در زير بار خم  اين. جوانی به آن روی آورد

می کرد اما بار سنگين تأمين مايحتاج خانواده را سبک می 
احمد در زندگی خود به عينه می ديد که چگونه . نمود

کارگران با اينکه صبح تا شب کار می کنند ، همه در فقر و 
ذلت بسر می برند در حالی که  مشتی سرمايه دار مفت 

او از چنان روحيه . ی خورندخور در ناز و نعمت غوطه م
مبارزاتی برخوردار بود که توانست کارگران باربر اين بندر را 

رفيق احمد در چنين . برای افزايش مزد خود سازمان دهد
 شرايط سختی ضمن کار طاقت فرسا به تحصيل ادامه داد

 3در صفحه  ادامه
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!جمهوری اسالمیبه امپریالیسم  مرگ بر رژیم وابسته

  

به . اتفاقاً امسال تبليغات آنها از هميشه نيز گزافتر بود
ی که به عنوان نمونه وابستگان به اين تشکل ها برای طور

خط قرمز "فريب کارگران داد و بيداد راه انداخته بودند که 
در مذاکره با نمايندگان کارفرمايان و دولت افزايش  "شان
می باشد و قسم هم می خوردند  "مزد پايه"درصدی  ۰۳
ن ما پيمان بستيم که اگر نمايندگان دولت و کارفرمايا"که 

جلسه تعيين مزد را  به اين حداقل رضايت ندادند صورت

  ".امضا نکنيم
نمايندگان کارگری شورای عالی "که اما واقعيت اين است 

مال کردن منافع کارگران و جهت که اساسا با لگد  "کار

پايمال نمودن حقوق آنها چنين عنوانی يافته اند هر سال 

ن حداقل در شورای عالی کار به همان رقمی به عنوا

دستمزد رأی می دهند که نمايندگان کارفرمايان و دولت از 

در تقابل چنين اقدامی به طور آشکار ن نموده و يپيش تعي

در واقع اين به اصطالح . با خواست کارگران قرار دارد

نقش دستگاه "نمايندگان کارگران در شورای عالی کار 

اساس  بر اين. می کنند "امضا کننده مزد دولتی را ايفا

هائی که توسط همه  امسال نيز عليرغم همه جار و جنجال

وابستگان به تشکل های ضد کارگری رژيم ساخته در قبل 

همگان ديدند و شاهد بودند که  از اسفند ماه بر پا شده بود

دگان کارگران ايران رقم ناچيز ناين به اصطالح نماي

برای سال تعيين شده درصدی حداقل دستمزد  ۲1افزايش 

به -کرده و عمال به نفع دولت  را تائيد و امضاء ۲۰31

خط "و کارفرمايان از  -عنوان بزرگترين کارفرمای کشور

سرنوشت "دروغين خود عدول کرده و  "قرمز

 "رقم "ميليونها کارگر را به نفع سرمايه داران "معيشت

 .زدند

البته چنين عناصری که خود نيز می دانند که در تصميمات 

نقش ديگری ندارند  "ماشين امضاء"ه عنوان دولتی جز ب

وقيحانه سعی کردند تصميم  ،پس از اين اقدام ضدگارگری

شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد را در نزد کارگران 

کما . درست صد و هشتاد درجه عکس واقعيت جلوه دهند

به خبرنگار ايلنا تمام  بيشرمی با  محمد رضا بقايياناين که 

قانون  1۲های گذشته ماده  نستيم برخالف سالتوا": گفت

کارگر آگاهی می داند که بر  اما، هر  ."کار را احياء کنيم

حداقل دستمزد بايد بر اساس  ،قانون کار 1۲اساس ماده 

سبد معيشت خانواده کارگر و در حدی تعيين شود که  

زندگی وی و خانواده اش را در حد استانداردهای شناخته 

 ۲1ايد؛ و بر اين امر آگاه است که افزايش شده تامين نم

حدود  درصدی حداقل دستمزد يعنی حقوقی به مبلغ

در شرايطی که خط فقر سه  -هفتصدهزار تومان در ماه 

يعنی برخالف . ميليون تومان در ماه اعالم شده است

اين  (محمد رضا بقاييان) ادعای آن نماينده قالبی کارگران

می باشد و هيچ انطباقی با برابر زير خط فقر  1رقم  

و به اين  استاندارد های يک زندگی حداقل انسانی ندارد

اعتبار حتی قوانين خود رژيم که به اندازه کافی ضد 

 .کارگری هستند را نيز پايمال می کند

نمايندگان نهاد های ضد کارگری جمهوری  اين امر که

اسالمی در محيط های کار به جای نمايندگان واقعی 

حضور می يابند،  عالی کارران نشسته و در شورای کارگ

کارگران را با  هت که آنها در حالی که نام نماينداين واقعي

عليه منافع در شورای مزبور خود حمل می کنند ولی 

خود را موظف می دانند که کارگران عمل کرده و در واقع 

مطيع تصميمات نمايندگان کارفرما ها و دولت باشند تا 

ماهيت ضد کارگری اين شورا وارد نشود، و اين خللی به 

چنين به اصطالح نمايندگان کارگران به اين دليل  امر که

جمهوری اسالمی اساساً ارزشی  امروز برو و بيائی دارند که

برای رأی و نظر کارگران قائل نيست و همواره در تالش 

صفوف  ،است با زور سرنيزه يعنی اعمال ديکتاتوری

و  شوداکنده و مانع از متشکل شدن کارگران کارگران را پر

از اين طريق راه را برای پرورش و شناخته شدن نمايندگان 

واقعی و دلسوز کارگران می بندند، همه اينها جلوه هائی از 

سرکوب کارگران و اعمال ديکتاتوری در مراکز کار توسط 

جمهوری اسالمی به نفع طبقه حاکم يعنی سرمايه داران و 

 .رگران می باشندعليه کا

نقش تشکلهای رژيم ساخته در محيط های کار البته  

صرفاً به فرستادن نماينده به شورای عالی کار و يا به انجام 

خالصه  و کل آحاد جامعه تبليغات به قصد فريب کارگران

در مرام نامه  "خانه کارگر"وقتی تشکلی همانند . نمی شود

ه منظور نيل به ب"کند  که می اش خود را چنين تعريف 

اهداف واالی اسالم ناب محمدی، خانه کارگر به عنوان 

يک تشکيالت معتقد به واليت فقيه و مُلتَزِم به قانون 

شکل گرفته است، وقتی بر اساس قانون  "اساسی

شوراهای اسالمی کار تنها کسانی می توانند عضو اين 

التزام عملی به اسالم، واليت فقيه و "تشکل شوندکه 

را پيشاپيش اعالم کرده و  "اری به قانون اساسیوفاد

نداشته باشند،  "گرايش به احزاب و گروههای غير قانونی"

دارای چه با اين توصيف روشن است که چنين نهاد هائی 

اسالمی، با ايدئولوژی نهادهائی اينها . ماهيتی می باشند

ضد کارگری و سرکوبگر هستند که دليل موجوديت شان 

وظايف دستگاه سرکوب وانند بخشی از آن است که بت

بی . نماينداجرا جمهوری اسالمی در محيط های کار را 

سبب نيست که کارگران آگاه هميشه شورا های اسالمی و 

خانه کارگر جمهوری اسالمی را نهادهای امنيتی تلقی 

در واقع، اين . و ماهيت آنها را افشا نموده اندنموده و 

ريشان به حق از سوی تشکل ها با ماهيت ضد کارگ

کارگران پيشرو به مثابه بخشی از ماشين سرکوب 

جمهوری اسالمی شناخته شده و همواره مورد بی توجهی 

و تحريم کارگران آگاه و مبارز قرار داشته اند؛ و جالب است 

که گاه اين واقعيت از سوی خود مسئولين اين نهاد ها هم 

 .مورد تاکيد قرار گرفته است

رگری و نقش سرکوبگرانه تشکل های ياد ماهيت ضد کا

شده که هر سال در جريان تعيين حداقل دستمزد نيز خود 

را عيان می سازد وظيفه افشای آنها را به طور برجسته در 

مقابل کارگران و نيروهای آگاه و مبارز جامعه قرار می 

افشاء و مبارزه برای از بين بردن حوزه نفوذ چنين . دهد

در محيط کار در عين حال خود  گریضد کار تشکل های

ايجاد مسير مبارزه برای يکی از راه های هموار کردن 

تشکل های مستقل کارگری بوده و در خدمت اين امر قرار 

 .دارد

 
مردم خرمشهر در تشييع جنازه جوان 

 !دستفروش، تظاهرات اعتراضی بر پا داشتند

 

دم شهر فروردين ماه، هزاران نفر از مر ۰روز دوشنبه 
. خرمشهر در تشييع جنازه يونس عساکره شرکت نمودند

يونس عساکره  زحمتکشی بود که با فروش ميوه در 
. هزينه زندگی خود و خانواده اش را تامين می نمود خيابان

با توجه به اين که چندين بار برای اسفند ماه،  ۱۰او شنبه 
گرفتن مجوز کار به شهرداری رجوع کرده و جواب منفی 

نيده بود وقتی آنها اقدام به برهم زدن بساط ميوه فروشی ش
ه اجحافات شهرداری و تخريب بدر اعتراض اش نمودند، 

دکه اش به وسيله آنها در مقابل ساختمان شهرداری دست 
. چند روز بعد در بيمارستان جان باخت و  به خودسوزی زد

از طرف ز حمتکشان اهواز و  مراسم تشييع جنازه يونس
به  تظاهرات عليه جمهوری اسالمی تبديل  اران اودوستد

، "آزادی، آزادی"طی آن مردم فرياد می زدند که گشت

ما همه یونس "و  "نباید تن به خواری دهیم"

بر اساس گزارش های منتشر شده از اين  ."هستیم

نفر از  ٨تظاهرات پس از پايان مراسم تشييع و تدفين، 
منازل خود در اهواز و تشييع کنندگان در حين بازگشت به 

 یديگر شهرها در بازرسی رميله، توسط نيروهای امنيت
 .منتقل شدند یبازداشت و به اماکن نامعلوم

 
 در جریان تشييع جنازه یونس عساکره صحنه ای از اعتراضات مردمی
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!چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

  

 ...از کارگران چریک فدایی خلق
 5از صفحۀ 

و ديپلم گرفت و بعداً هم اجبارا به خدمت نظام وظيفه 
وقتی خدمت نظام وظيفه اش به اتمام رسيد بعنوان . رفت

اين . در کتابخانه های شهرداری بکار مشغول شد کتابدار
فرصتی بود که رفيق احمد بتواند به مطالعه بيشتر بپردازد و 
تجربه های غنی زندگيش را با مطالعه فلسفه و تاريخ 

در اين دوره او که با رفيق . مبارزات طبقاتی غنی تر سازد
بهمن آژنگ دوستی داشت از طريق او با رفقای گروه 

که ضمن مطالعه مارکسيزم می کوشيدند تا  احمدزاده
جامعه خود را نيز بهتر بشناسند، در ارتباط قرار گرفت و در 
زمره رفقائی در آمد که طی چهار سال مطالعه همه جانبه و 
انجام تحقيقات عينی در جامعه به ضرورت مبارزه مسلحانه 
رسيده و اعالم داشتند که مبارزه مسلحانه تنها راهی است 

وده های ستمديده ايران تنها از طريق آن قادرند خود که ت
را از قيد حاکميت غارتگران جهانی و رژيم دست نشانده 

 .  آنان در ايران رهائی بخشند

گروه رفيق احمدزاده که برای  ۲۰13در آبان ماه سال 
شروع مبارزه مسلحانه دست به سازماندهی جديدی زده 

تصميم به مصادره بود برای تامين نيازهای مالی خود  
بانک ونک در تهران گرفت و تيمی به رهبری رفيق کاظم 
سالحی تشکيل شد که در آن رفيق احمد ذيبرم به همراه 

 . شرکت داشتندرفقا احمد فرهودی، حميد توکلی 

پس از عمليات موفقيت آميز مصادره بانک ونک، زمانی که 
غير  تفاقرفقا با ماشين در حال بازگشت بودند ناگهان ا

منتظره ای  رخ داد و تيری از سالح يکی از رفقا شليک و 
خوشبختانه گلوله تنها از .  از کنار سر رفيق احمد گذشت

در . کنار سر او گذشته بود و تنها جراحتی ايجاد کرده بود
اين موقعيت رفيق احمد که تصور می کرده  گلوله باعث 

سخت زخمی جدی شده است به جای انديشيدن به خود 
نگران می شود که مبادا رفقا بخاطر او دچار مزاحمت و 
دردسر پليس بشوند و نتوانند وجوه مصادره شده را به 
مقصد رسانده و در راه پيشبرد کارهای جنبش به مصرف 

از اين جهت مرتب به رفقا اصرار می کند که او را . برسانند
 .رها کنند و هر چه زودتر از منطقه دور شوند

به دنبال عمليات موفقيت آميز حمله  ۵۳ين سال در فرورد
توسط  مزدوربه کالنتری قلهک و اعدام فرسيوی 

رزمندگان چريک فدائی خلق، رژيم برای دستگيری نه تن 
از رفقائی که به شناسائی از آنها دست يافته بود، نهصد 
هزار تومن جايزه تعيين کرد و عکس آنان را در سراسر 

يق احمد يکی از اين نه نفر و به رف.  ايران منتشر نمود
 .های آن دوره بود  "صد هزار تومانی"زبانی ديگر يکی از 

که چريکهای فدائی خلق به  ۲۰۵۳در ارديبهشت سال 
نظامی مصادره  -منظور انجام يک عمليات سياسی

موجودی بانک آيزنهاور را در دستور کار خود قرار دادند 
کت داشت و نقش رفيق احمد نيز در تيم عمل کننده شر

در . خود را در آن عمليات موفقيت آميز به خوبی ايفا نمود
نيز رفيق احمد به همراه رفيق حسن  ۲۰۵۳اواخر زمستان 

نوروزی با چند نارنجک به سفارت آمريکا در تهران حمله 
رفيق احمد که . کردند و به سالمت به پايگاه خود بازگشتند

مراه رفيق فراموش يک بار در خرداد ماه همان سال به ه
خانه از نشدنی عباس جمشيدی رودباری توانسته بود 

محاصره شده توسط نيروهای مسلح ساواک واقع در 
 ۱٨خيابان طاووسی فرار کند يک بار ديگر در سحرگاه 

که برای يک عمل ضربتی انقالبی از   ۵۲مرداد ماه سال 
پايگاه خود خارج شده بود در محاصره نيروهای سرکوبگر 

اين آخرين نبرد چريک فدائی خلق، . من قرار گرفتدش
احمد ذيبرم بود که طی يک درگيری قهرمانانه با دشمن 
حماسه پرشکوهی آفريد که هرگز از ياد خلق فراموش 

 .نخواهد شد

بر اساس گزارش خبرنگار شجاعی که جريان درگيری 
رفيق ذيبرم را در نشريه کيهان منتشر نمود، در آن 

رزمنده ما به محاصره دشمن در آمده  سحرگاه که رفيق
بود با سرعت عمل هميشگی خود سالحش را کشيده و 
يکی از مامورين را از پا می اندازد و د رحالی که خود از 

اما . ناحيه پا تير خورده بود از محل درگيری بيرون می آيد
باز با مزدوران ديگری مواجه شده و با تنی زخمی به جنگ 

هد تا اين که برای يافتن سنگری امن  و گريز ادامه می د
خود را به خانه ای رسانده و در حالی که چادری را برای 
بستن زخم خونين پايش از صاحبخانه می گيرد برای حفظ 
سالمت اهالی خانه، آنها را به زير زمين خانه هدايت می 

او حتی در آن لحظات حساس و حياتی فراموش نمی . کند
زای چادری که گرفته بود به کند که مبلغی را در ا

در خانه محاصره شده، رفيق ذيبرم در . صاحبخانه بپردازد
برابر چشمان ناباور کسانی که شاهد درگيری قهرمانانه 
رفيق با نيروهای مسلح رژيم شاه بودند بی هيچ تزلزلی می 

او سرانجام زمانی که در می يابد که ديگر رمقی در . جنگد
من که آرزوی زنده دستگير کردن تن ندارد برای تحقير دش

وی را داشتند ضمن اين که ساعت خود را خرد می کند با 
آخرين گلوله اش به زندگی پرافتخار خويش پايان می 

بدينگونه بود که اين کارگر قهرمان در آخرين نبرد . دهد
 .خود پيروز گرديد

حماسه پرشکوهی که رفيق احمد آفريد، آنچنان بود که 
بر . به تمامی  بر روی آن سرپوش بگذارددشمن نتوانست 

عکس قهرمانی و شهامت او و پايداری شورآفرينش چنان 
بود که به صورتی که بعدها آشکار شد حتی نيروهای 
دشمن آن را می  ستودند و در مقايسه با آن همه دالوری، 

آخرين نبرد رفيق ذيبرم . به ناتوانی خود اعتراف می کردند
رين نبردهای او بود که شهادتش در از اين رو هم پيروزت

بيستمين سالگرد کودتای ننگين امپرياليستها در ايران 
امری که نشان داد که عليرغم تبليغات جهنمی . اتفاق افتاد

امپرياليست ها سلطه دشمن، مبارزه همچنان برای نابودی 
 .و مزدورانشان ادامه دارد

ر مقابل رفيق احمد ذيبرم نه تنها با رزم دالورانه اش د
دشمن به کارگران و زحمتکشان درس رزمندگی آموخت، 

انه که حبلکه با خون خويش بر درستی راه مبارزه مسل
کارگران و همه توده های تحت ستم ايران تنها با پيمودن 
اين راه قادر به در هم شکستن نيروهای مسلح دشمنان 

 .خود می باشند مهر تأئيد زد

 رهرو بادیادش گرامی و راه سرخ اش پر 

 
 اهالی محله ای در تهران 

  در پشتيبانی از یک دستفروش

 !را فراری دادند مأموران سد معبر شهرداری

 

فروردين ماه، ابوالفضل چراغی فرزند  ۲1صبح روز دوشنبه 
کارگری که سال گذشته بر اثر ضرب و شتم ماموران 
پيمانکاری شهرداری تهران کشته شده بود، در هنگام 

شی ميوه در نزديکی محل زندگيشان، مورد برخورد دستفرو
ماموران پيمانی سد معبر شهرداری تهران قرار گرفت، اما با 
دخالت کسبه و اهالی محل، ماموران از صحنه درگيری 

ابوالفضل چراغی، فرزند :  بر اساس اين گزارش. گريختند
مرداد ماه  ۱۰ساله علی چراغی که در روز پنجشنبه  ۲۵

اهد حمله ماموران پيمانی سد معبر شهرداری ، ش 3۰سال 
دقيقه صبح  ۰۳و  3تهران به پدرش بود، ساعت  1منطقه 
متری  ۱۳هنگامی که در خيابان ( 31فروردين  ۲1)امروز 

طالقانی واقع در منطقه پاسگاه نعمت آباد مشغول فروش 

ميوه با چرخ دستی بود، با برخورد ماموران سد معبر 
اند  شاهدان عينی گزارش داده.  شد شهرداری تهران مواجه

پس از آنکه ماموران سد معبر چرخ ميوه ابوالفضل چراغی 
ساله  ۲۵را واژگون کردند و قصد ضبط ترازوی اين نوجوان 

را داشتند، کسبه و اهالی محل که از هويت ابوالفضل آگاه 
اين گزارش . شده بودند با ماموران شهرداری درگير شدند

اين درگيری، ماموران صحنه درگيری را  در پی: می افزايد
با عجله ترک کردند به طوری که دوربين عکاسی آنان جا 

خانواده چراغی می گويندبا وجود آنکه پس از  .مانده است
های بسياری برای تامين معاش و  قتل علی چراغی وعده

آتيه خانواده او از جانب مقامات عالی رتبه شهرداری و 
شهر تهران مطرح شده بود، اما وقت شوای هيات رئيسه
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!تشکل های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است

  

های بيمارستان مقتول پرداخت شده است و  تنها هزينه 
های مربوط به تامين مسکن و بيمه خانواده چراغی  وعده

گويند در اين شرايط ابوالفضل  آنان می. محقق نشده است
ترين فرزند خانواده پنج نفره علی  چراغی به عنوان بزرگ

ر و سه خواهر و برادر چراغی برای تامين معاش ماد
کوچکترش ترک تحصيل کرده و چند ماهی است که به 
کار دستفروشی ميوه در اطراف محل زندگيشان اشتغال 

 .دارد

 

 !اعتراض موفقيت آميز کارگران تبریز کف

، زير فشار "تبريز کف"کارفرمای کارخانه کاشی سازی 
 ۱۱اعتراضات کارگران موقتا ناچار به لغو حکم اخراج 

 .ه استارگر اين واحد توليدی گرديدک
کارگر  ۱۱بر اساس گزارش های انتشار يافته در اين رابطه، 

( قرارداد دائمی)تن از آنان رسمی  1تبريز کف که حداقل 
فروردين ماه از کار اخراج شده  ۲۱هستند روز يکشنبه 

از کارگرانی که در  "زهر چشم"کارفرما جهت . بودند
شته در تجمعات صنفی مقابل های پايانی سال گذ ماه

کردند مبادرت  فرمانداری و در محوطه کارخانه شرکت می
اما کارگران تبريز کف همان . به اخراج اين عده کرده بود

روز در اعتراض به اين اخراج ها در محوطه کارخانه تجمع 
کارگر  ۱۱کردند که اين تجمع به لغو موقت اخراج اين 

 .منجر گرديد
 ۱۱اين : در رابطه با اخراج اين عده گفتيکی از کارگران 

شان همانند بقيه  کارگر برای تحقق مطالبات صنفی
کارگران در تجمعات اعتراضی پيش از عيد شرکت 

بنابراين چنانچه کارفرما به اين دليل بخواهد . کردند می
کارگر کارخانه را اخراج  ۱۲۳ها را اخراج کند بايد هر  آن

 .کند

مل اين واحد توليدی دليل اخراج جالب است که مدير عا
انجام "و  "توهين به مدير داخلی کارخانه"اين کارگران را 

 ":اعالم کرده و مدعی شده است که  "حرکات ناشايست
های هنگفتی  حرکات کارگران در سه سال گذشته هزينه

شود و  برای کارخانه داشته است و ادامه کار اينگونه نمی
کنيم که اين به نفع کارگران بايد کارخانه را ساماندهی 

هميشه يک عده کارگر بيخود مانع کار . خوب است

اما برای فهميدن معنای کارگرغير  ".کارگران خوب هستند
 خوب به ادعای اين مدير عامل  الزم است بدانيم که
 ۱کارگران تبريز کف سال گذشته در اعتراض به تعويق 

وطه کارخانه ها مقابل فرمانداری يا در مح ماه حقوق بار

بسياری از کارگران تبريز کف عالوه بر . تجمع کرده بودند
ميليون تومان را  ۲۱تا  ۲۳حقوق عقب افتاده، مبلغی بين 

 .های دورتر طلبکارند از سال

کارفرما در روزهای پايانی سال گذشته مبلغی بالغ بر يک و 
اين در حالی . نيم ميليون تومان را به کارگران پرداخت کرد

ميليون تومان از  ۵تا  1که او وعده داده بود بين  است

 .مطالبات کارگران را تا پايان همان سال پرداخت کند

کارگر کارخانه کاشی  ۱۲۳نزديک به  کهگفتنی است 
کارگر رسمی و سايرين با  ۲۱۳سازی تبريز کف، 

قراردادهای موقت يک يا سه ماهه در اين کارخانه کار 
 .کنند می

 

 ر شرکت فعال اخراج به خاط

 !معدن کوشک بافقدر اعتراضات کارگری 

کارگر  ۲1فروردين ماه ،  ۲3به گزارش  ايلنا به تاريخ 
معدن کوشک بافق که در پايان بهمن ماه پارسال به دليل 
شرکت فعال در اعتراضات برای احقاق حقوق حقه شان 

اند  هايی که انجام داده اخراج شده بودند عليرغم پيگيری

 .اند بيکاری معرفی نشده هبيم هنوز به
يکی از کارگران اخراجی  می گويد علی رغم اينکه رييس 

فروردين اين مسئله  ٨اداره کار بافق وعده داده بود تا 
پيگيری شود اما وقتی روز هشتم فروردين ماه به اداره کار 

پس از آن به . مراجعه کرديم هيچکس پاسخگوی ما نبود
فروردين مراجعه کنيد که  ۲۱ما گفتند برويد و روز 

متاسفانه در مراجعه مجدد هم متصدی مربوطه در مرخصی 

 .بود و کسی به کار ما رسيدگی نکرد
کارگر در  1۳۳پس از اعتصاب الزم به ياد آوری است که 

اسفند  ۱کارگر اين معدن که از تاريخ  ۲1اعتراض به اخراج 
با  آغاز شد، کارگران اخراجی به همراه ساير کارگران

اسفند به کار بازگشتند اما  ۲۳وساطت فرمانداری در روز 
نفر  ۲1ديری نپاييد که مجددا اصرار کارفرما بر اخراج اين 

 .نتيجه داد و اين کارگران برای دومين بار اخراج شدند

 

 !اخراج پاسخ کارفرما به اعتصاب کارگران

فروردين ماه، از شرايط کار در  ۲درگزارشی که روز شنبه 
عدن زغال سنگ چشمه پودنه کرمان انتشار يافت قيد م

نفر از کارگران اين معدن در  ۱۳آن که پس از : شده که 
پی اعتراضات خود به کشته شدن سه همکار خود در 

، از کار زغال سنگ چشمه پودنه انفجار سال گذشته معدن
 نفر 3،  3۰در ماههای  دی و بهمن سال  اخراج شدند

علت اخراج  . ها اضافه شدند راجیديگر هم به ليست اخ
شکايت  و ای برگزاری اعتصاب يک هفتهاين کارگران نيز 

در ادامه به نقل از کارگران مزبور گزارش   .بود کارفرما
عليرغم گذشت بيش از دوماه از : اين معدن مينويسد

اعتراضات کارگران در دی ماه گذشته که در پی تعويق در 
قيشان انجام شد، تنها حقوق پرداخت مطالبات صنفی و حقو

های  آبان ماه کارگران پرداخت شده و آنان هنوز حقوق ماه
الزم به ياد آوری . اند آذر، دی و بهمن را دريافت نکرده

کارگر معدن زغال سنگ  ۱3۳است که در دی ماه گذشته 
چشمه پودنه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان به 

 .بودنددست زده ای  يک اعتصاب يک هفته

 

معدن زغال سنگ قدیمی کارگر  3اخراج 

 !به دليل پی گيری مطالعات معوقه خود طزره

فروردين ماه، سه تن از کارگران معدن  ۵روز چهارشنبه 
سال  ۱۳زغال سنگ طزره در البرز شرقی،  پس از حدود 

دليل اخراج اين کارگران پيگيری . سابقه کار اخراج شدند
ر همکارانشان در  اسفند ماه مطالبات معوقه خود و ساي

اين گزارش به نقل از کارگران اين  .سال گذشته بوده است
سال گذشته با نزديک شدن به روزهای : معدن می افزايد

پايانی سال، کارفرما وعده پرداخت بخشی از مطالبات 
کارگران را داد اما تا به امروز به وعده خود عمل نکرده 

 .است
 

 کارگر 33ج اعتراضات صنفی و اخرا

 !شرکت واحد اصفهان 

اعتراضات مکرر شورای تامين استان بعد از عليرغم اين که 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و هزار راننده تجمع و 

در مقابل ساختمان بهمن سال گذشته  ۱۱حومه در تاريخ 
وعده داده بود به مطالبات کارگران رسيدگی شهرداری 

که نزديک  شدن ماه، اعالم فروردي ۱۱روز شنبه  ، کند می
راننده شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه  ۰۳به 

 31بر اساس اين گزارش کارفرما با آغاز سال . بيکار شدند

  .قرارداد کار اين کارگران را تمديد نکرده است

شمار کارگران بيکار شده شرکت : اين گزارش می افزايد

است اما قرارداد  تن بوده 1۳ واحد اصفهان در ابتدا حدود
ها با پا درميانی نمايندگان کارگران به  تن از آن ۲۳کار 

کارگران بيکار شده از يک  .مدت سه ماه تمديد شده است
ها در  تن از آن ۰سال سابقه کار دارند و حداقل  ۲۵تا 

   .کردند اعتراضات صنفی سال گذشته فعاالنه شرکت می

 

 سرمایه داران بدون قبول مسئوليتی

 را  کارگر پتروشيمی هگمتانه همدان ۰3 

 !در بالتکليفی رها کردند 
نفر از  ٨۳فروردين ماه، نزديک به  ۲۵صبح روز شنبه 

کارگران پتروشيمی هگمتانه در همدان به دليل آنچه 
ربدتعطيلی يک ماهه شرکت عنوان شده در مقابل 
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 !پیروز باد انقالب، زنده باد کمونیسم

  

ورودی اين مجتمع صنعتی و همچنين استانداری تجمع 
مشکالت شرکت با پيمانکاران و . کردندپا اعتراضی بر

اختالف سهامداران دليل اين تعطيلی موقت عنوان شده 
: بر اساس اين گزارش؛ کارگران معترض می گويند. است

صبح امروز در اولين روز کاری سال در حال ورود به محل 
کارمان بوديم که با ممانعت مسئولين و ماموران انتظامات 

لت را جويا شديم گفتند تا پايان اين وقتی ع. مواجه شديم
يکی . ماه شرکت تعطيل است و کار فعال متوقف شده است

عدم دريافت عيدی و پاداش سال از کارگران با اشاره به 
تا  ۵کارگرانی که بين : ، اظهار داشتگذشته و حق سنوات

کنند هنوز سنوات خود  سال است در اين شرکت کار می ۲۳
و در چنين شرايطی مسئوالن شرکت اند  را دريافت نکرده

مان  بدون اينکه بگويند چگونه بايد پيگير معوقات حقوقی
اند و کارگران را در وضعيت  باشيم، کارمان را تعطيل کرده

تر  اگر زود: اين کارگر اضافه کرد .اند بالتکليفی قرار داده
وضعيت را مشخص کنند و کارگران را به بيمه بيکاری 

خواهند از  مشکل کارگرانی که می معرفی کنند حداقل
شود ولی متاسفانه هنوز  شان استفاده کنند حل می بيمه

بر اساس اين گزارش از . اند حتی اين کار را هم انجام نداده
قرار پتروشيمی هگمتانه پيش از اينکه رسما افتتاح شود 

 !تعطيل شده و تعديل نيرو داشته است

 

ران را دستمزد روزانه کارگ ،خبرگزاری مهر

 !دالر اعالم کرد7معادل  

:  فروردين ماه، اعالم داشت ۲۵خبرگزاری مهر روز شنبه 
دالر در بازار آزاد، کارگران  تومانی  ۰۰۵۳براساس نرخ 

دالر و ماهانه بدون ۳٨/1روزانه  31مجرد در سال
کنند که اين  دالر دريافت می۱/۱۱۱کاری حداکثر  اضافه

دالر  ۱/۱٨1فرزند  يک  ميزان برای کارگران متاهل با
طبق کارشناسان بازار کار کشور معتقدند . است

المللی و آمارهای موجود، حقوق و  استانداردهای بين
ترين مبالغ پرداختی در بين  دستمزد در ايران يکی از کم

طبق گزارش سازمان  .کشورهای مختلف جهان می باشد
قع در در برخی از کشورهای واجهانی کار، دستمزد کارگران 

 .نيز  گزارش شده است دالر ۰1۳۳ قاره آسيا و آمريکا تا

 

صدور محصوالت کارخانه به خارج و عدم 

 !پرداخت سه ماه حقوق کارگران
 ۰۳۳در شهر سمنان،  به گزارش کارگران کارخانه الگانت

دی، ) 3۰ماهه انتهای سال  ۰در   کارگر اين کارخانه

همچنين . اند نکردهدستمزد خود را دريافت ( بهمن و اسفند

به  (3۰و  3۱)هنوز عيدی و پاداش دو سال 

 .پرداخت نشده است کارگران

اين کارخانه با سرمايه گذاری مشترک ايران وترکيه در 
های  شهر سمنان احداث شده و در زمينه توليد انواع پارچه

اين واحد ساالنه دو ميليون مترمربع . ای فعاليت دارد پرده
های  زخانه، پذيرايی، نشيمن و اتاقای آشپ پارچه پرده

بخش عمده اين محصوالت را به کند که  کودک توليد می
کشورهای ترکيه، قزاقستان، ازبکستان و روسيه صادر 

  .کند می

 

معدن منگنز بافت و اعتراض کارگران تعطيلی 

 !ماه حقوق ۵تا  2به تعویق 

 يکی از کارگران معدن منگنز کرمان از تعطيلی دو ماهه 
ماهه در پرداخت مطالبات مزدی  ۵تا  ۱اين معدن و تعويق 

بر اساس اين گزارش معدن منگنز در . کارگران خبر داد
نفر کارگر نزديک به دو ماه  ۰۰شهرستان بافت با حدود 

ماه است  ۵تا  ۱است که تعطيل شده و کارگران آن بين 
بر مبنای اين . اند که حقوق و دستمزد دريافت نکرده

نفر از کارگران  ۰۰فروردين ماه،  ۲1روز دوشنبه گزارش، 
معدن منگنز بافت در اعتراض به تعطيلی معدن و تعويق در 

های شان در   پرداخت مطالبات مزدی به همراه خانواده
رييس اداره . برابر فرمانداری اين شهرستان تجمع کردند
های بهمن و  کار بافت، ضمن تاييد عدم پرداخت حقوق ماه

کارگران گفت  تعدادی از کارگران که عمدتا   3۰اسفند
ماه حقوق معوقه  ۵تا 1رانندگان اين معدن هستند بين 

 . دارند
شايان ذکر است که معدن کوشک بافق يک معدن با 
مالکيت خصوصی است که توسط شرکت معدن بافق 

کارگر در در  ۰۵۳شود و با بيش از  اداره می( سهامی عام)
کيلومتری شمال  1۵کيلومتری شرق يزد و  ۲۱۵فاصله 

 .شرق شهرستان بافق واقع شده است

 

کارگران ماشين آالت صنعتی تراکتور سازی 

 تبریز، عيدی و حقوق اسفند ماه را

 !دریافت نکرده اند 
کارگری از پرداخت نشدن  فروردين ماه، ۲۱يکشنبه روز 

 کارگر ماشين ۱1۳حقوق اسفند و پاداش و عيدی بيش از 
آالت صنعتی تراکتورسازی تبريز خبر داد و اظهار داشت 

کارگران ماشين آالت صنعتی به جز تعويق حقوق و :  که

حق بيمه شان نيز از مرداد ماه پارسال پرداخت عيدی، 
بر اساس گزارش اين کارگر، اگرچه دفترچه .  نشده است

کارگران براساس مصوبه کميسيون کارگری   های بيمه
ها موارد پر  استان اعتبار دارد اما اين دفترچهشورای تامين 

يکی  .دهند های جراحی را پوشش نمی هزينه مثل عمل
نفر از  ۵۳نزديک به : ديگر از کارگران در اين باره افزود

 بازنشستگی قرار دارند که بازنشستگیکارگران در آستانه 

 .به دليل عدم همکاری کارفرما به تاخير افتاده است آنها
خط توليد کارخانه ماشين آالت : مه گزارش آمده استدر ادا

صنعتی تراکتورسازی تبريز از نيمه دوم سال گذشته 
های گذشته از  حقوق کارگران در ماه. استارت نخورده است

تر توليد شده تامين شده  های پيش "بکهولودر"راه فروش 
بکهولودر نوعی تراکتور مجهز به بيل جلو به نام  -است

کارگران  .می باشد (بکهو ) بيل عقب به نام و  (لودر )
گويند از خرداد ماه پارسال تاکنون اعضای هيات مديره  می

  .اند و مديرعامل به کارخانه سر نزده

 

 !تهدید امنيت شغلی کارگران سيمان دورود

ب
افت شديد : ر اساس گزارشی از کارخانه سيمان دورود

نفر  ٨۱۳از  فروش سيمان تهديدی برای امنيت شغلی بيش

کارگران شرکت سيمان  .شده است از کارگران اين شرکت
کارگر  ٨۱۳کارخانه سيمان دورود بيش از : دورود می گويند

کارگر قراردادی  ۱1۳نفر آنان رسمی و  ۲٨۳دارد که 
هستند و مابقی کارگر شرکتی يعنی شرکت پيمانکار 

شوند که هم اکنون با توجه با شرايط فروش  محسوب می
 .ان دغدغه امنيت شغلی خود را دارندسيم

 

ماه  3کارگران آبفای اهواز بدون دریافت 

 !حقوق ، سال جدید را آغاز کردند
فروردين ماه، يکی ازکارگران آبفای اهواز از  ۲۵روز شنبه 

نفر از  ۱٨۳ماه حقوق و مزايای بيش از  ۰پرداخت نشدن 
کارگران اين شرکت که تحت مسئوليت شرکت پيمانکاری 

حقوق :فعاليت دارند، خبر داد و اعالم داشت "پرتو داچک"
های دی، بهمن و اسفند آنان هنوز پرداخت نشده و تنها  ماه

 3۰اند عيدی پايان سال  های فراوان توانسته بعد از پيگيری

بر  .را در آخرين روزهای اسفند از کارفرما وصول کنند
مزدی  کارگران به غير از سه ماه تعويق:اساس اين گزارش

که از بهمن ماه سال  -با مشکل عدم پرداخت حق بيمه 
نيز مواجه  -گذشته به صورت نامنظم پرداخت شده است

همچنين اين کارگران با فقدان امنيت شغلی نيز. می باشند
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! دی استزنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزا

  

سال گذشته به خاطر اينکه از بهمن ماه . روبرو اند 
سال کار مستمر،  1نفر از کارگران بعد از  ۲۰دست کم (3۰)

 .اند به دليل عدم نياز کارفرما اخراج شده

 

کارخانه لوله و نورد صفا بعد از دو روز 

 !اعتراض صنفی تعطيل شد

فروردين ماه ، پس از  ۲1به گزارش خبرنگار ايلنا، به تاريخ 
کارگر کارخانه لوله و نورد صفا در  ۲۳۳۳اينکه  بيش از 

ت از اعتراض به تعويق سه ماه حقوق و عيدی و پاداش دس
کار کشيدند مديران اين واحد صنعتی  اين کارخانه را  

در مجاورت بزرگراه که اين کارخانه . تعطيل  اعالم نمودند
ساوه به تهران و در کيلومتر نهم اين بزرگراه قرار گرفته 
است در شرايطی تعطيل اعالم شده که حقوق و عيدی 

ه ماه است ک ۲۱کارگران پرداخت نشده و همچنين بيش از 

در حالی  .کارفرما حق بيمه کارگران را پرداخت نکرده است
تر مصوب کرده بود که عيدی و  که شورای تامين پيش

 .اسفند پرداخت شود ۱٨پاداش اين کارگران در تاريخ 
مديران بدون اين که بتوانند توضيح دهند که چرا درست 
پس از اعتصاب کارگران اقدام به بستن درب کارخانه کرده 

اعالم کرده  کمبود مواد اوليهلت تعطيلی کارخانه را اند ع
 . اند

 

 ، سامان کاشیتعطيلی کارخانه 

 !ترفند کارفرما عليه کارگران
 نفر از مجموع ۱۳فروردين ماه، حدود  ۱۰روز يکشنبه 

کارگر بيکار شده کارخانه سامان کاشی، در اعتراض  1۳۳
لی در پرداخت مطالبات مزدی و تعطي ماهه ۵تعويق به 

با وجود بارش شديد باران، در مقابل مجدد اين کارخانه 
کارگران حاضر در تجمع . فرمانداری بروجرد تجمع کردند

ای از سوی  امروز اعالم کردند؛ تا شنيدن پاسخ قانع کننده
اين تجمع . مسولين، محل تجمع را ترک نخواهند کرد

تعطيلی مجدد کارخانه سامان کاشی که اعتراضی به دنبال 
به دنبال . اعالم شد رخ داد فروردين ماه،  ۱۱وز شنبه ر

ماه از  ۵کارگر بدون دريافت  1۳۳تعليلی کارخانه حدود 

بر اساس اين   .شان بيکار شدند مطالبات معوقه مزدی
اسفند ماه سال  ۱۵گزارش، کارفرمای اين واحد توليدی از 

کليه خطوط توليد کارخانه را به دليل نداشتن منابع  3۰
ی کافی برای تهيه مواد اوليه توليد، غيرفعال و تعطيل مال

از اين و در طی دو  پيش: گويند کارگران می .کرده است
سال گذشته اين واحد توليد کننده انواع کاشی در 

پنج بار توسط شهرستان بروجرد استان لرستان تقريبا 

 .کارفرما تعطيل اعالم شده و مجددا بازگشايی شده است
اند هدف کارفرما از تعطيلی چند باره  کارگران مدعی

 .دريافت تسهيالت بانکی است و بيکاری کارگران کارخانه
معوقات حقوقی کارگران اين واحد : گزارش می اقزايد

و سه  3۱توليدی مربوط به دو ماه حقوق تير و مرداد سال 

همچنين . است 3۰دی، بهمن و اسفند سال  ماه حقوق
به تامين ( 3۰)ل گذشته بيمه کارگران از دی ماه سا

 . اجتماعی پرداخت نشده است

 

 !تجمع هر روزه کارگران کشتارگاهِ مرغ کيسم
 

در استان  "مرغ کيسم"کارگر کشتارگاه صنعتی  ۲٨۳
 تعويقگيالن پس از تعطيالت رسمی نوروز در اعتراض به 

هر روز در محوطه کارخانه،  شان بيش از چهار ماه حقوق

 .کنند فرمانداری آستانه اشرفيه تجمع میاداره کار يا مقابل 

اين  فروردين ماه، ۲۱بر اساس گزارش روز يکشنبه 
ساله در کشتارگاه صنعتی  ۲۱تا  ٨کارگران که سابقه کار 

مرغ کيسم را دارند به دليل آنچه از سوی کارفرما 
تاکنون  3۰شود، از آذر ماه سال  مشکالت مالی عنوان می

يان سال و سنوات خدمت اين عيدی پا. اند حقوق نگرفته

کارگران در واکنش  .کارگران نيز هنوز پرداخت نشده است
به اين موضوع بعد از تعطيالت رسمی نوروز هر روز در 
محوطه کارخانه و مقابل ساختمان اداره کار و فرمانداری 

در  .کنند شهرستان آستانه اشرفيه تجمع اعتراضی بر پا می
ران کشارگاه مرغ کيسم کارگ: ادامه گزارش آمده است

گويند مشکالت اين واحد صنعتی دست کم از دو سال  می
پيش با ادعای وصول نشدن مطالبات اين واحد 

های نهم  کشتارگاهی از وزارت صنعت معدن وتجارت دولت

کشتارگاه مرغ کيسم به عنوان يکی از  .و دهم آغاز شد
های کشتارگاهی کشور دو سال پيش  ترين مجموعه بزرگ

داشته است، اما اکنون نيروی کار اين  کارگر ۵۳۳ودا حد
واحد به دليل افزايش مشکالت ناشی از کمبود منابع مالی 

 .کارگر تقليل يافته است ۲٨۳به 

 

کارگر کارخانه روغن نباتی  333اعتراض 

 !جهان مقابل استانداری زنجان

فروردين ماه، خبرگزاری دولتی ايران  ۲٨روز سه شنبه 
نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی  ۰۳۳که  گزارش داد

جهان در اعتراض به عملکرد مديريت کارخانه و تاخير در 

رسيدگی مطالبه قانونی خود، مقابل استانداری زنجان 
گزارش اين خبرگزاری؛ اين دومين  بر اساس .تجمع کردند

آنها می گويند تا رسيدن به . روز تجمع کارگران است

روغن "کارخانه   .د دادنود ادامه خواهنتيجه به اعتراض خ
در شرق شهر زنجان واقع شده و دو سال  "نباتی جهان

کارگران می  .آن را خريده است "داروگر"پيش شرکت
گويند مديريت اين کارخانه به اعتراض کارکنان توجه 

کارگر از اين مجموعه  ۲٨۰در دو سال گذشته نکرده و 
 .اخراج شده اند

 

و تجمعات اعتراضی ارسيلون کارگران نساجی پ

 !خرم آباد پی درپی آنها در

کارگران کارخانه نساجی پارسيلون در آستانه سال جديد از 
ماه حقوق معوقه خود خبر داده و می  ۰عدم پرداخت 

عليرغم پرداخت عيدی، هنوز معوقات مزدی سه :گويند
اما کارفرما وعده داده تا . اخير پرداخت نشده است ماهه

روز مانده به پايان سال يک ماه از سه ماه حقوق يکی دو 

: اين گزارش می افزايد  .پرداخت نشده را پرداخت کند
درصد حق بيمه توسط کارفرمای  شرکت  1عدم واريز 

نفر از  ۵۳پارسيلون به تامين اجتماعی و سرگردانی بيش از 
کارگران بازنشسته اين شرکت هم، در چند ماهه اخير 

ها و در چندين مرحله، در مقابل  ن، بارباعث شده کارگرا
شود، نزديک  گفته می. تامين اجتماعی خرم آباد تجمع کنند

نفر از کارگران کارخانه پارسيلون که دارای مشاغل  ٨۳به 
سخت و زيان آور هستند در مرحله بازنشستگی قرار دارند 

ای که    درصد حق بيمه 1اما به دليل پرداخت نشدن 
ها  پرداخت آن است هنوز تکليف آن کارفرما ملزم به

اند، به آنها وعده داده  کارگران به ايلنا گفته. مشخص نيست
شد تا بعد از تعطيالت نوروز مشکل واريز بيمه سخت 

کارخانه پارسيلون خرم آباد در   .ها حل شود وزيان آور آن
 .نفر کارگر دارد 1۳۳حال حاضرنزديک به 

 

 کارگران اخراجی فارسيت دورود 

  !در مقابل وزارت کار خوابيدند

 کارگر به ۱۱۳کارفرما از ورود   31 فروردين ۲۵ روز
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 !دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن است

  

کارخانه ممانعت کرده و اعالم نمود که به دليل زيان دهی  
در اعتراض به اين امر از . شرکت، قصد ادامه فعاليت ندارد

نفر از کارگران بيکار  ۲۳۳فروردين حدود  ۱1روز دوشنبه 
رسيت دورود به تهران آمده و در مقابل شده کارخانه فا

اين کارگران . ساختمان وزارت کار دست به تجمع زده اند

  .شب را هم در مقابل ساختمان وزارت کار سپری کرده اند
در سومين روز اين تجمع اعتراضی کارگران می گويند که 

شان با مقامات  دليل طوالنی شدن مذاکرات دو روز گذشته
افقت مديريت هلدينگ فارس خوزستان وزارت کار عدم مو

. های مطرح شده از سوی کارگران بوده است با درخواست
ماه گذشته  1الزم به ياد آوری است که اين شرکت در 

  .کارگر را اخراج نموده بود ۲۰۳
 

 ميليون تومان 23به جيب زدن 

 توسط  از حقوق هر کارگر  

 !کارفرمای  کارخانه ذوب آهن اردبيل
قرارداد کار : گزارشی از کارخانه ذوب آهن اردبيل  بر اساس

 31اين کارخانه در سال باسابقه تن از کارگران  ۲۵۳حدود 
اين در شرايطی است . به دليل عدم نياز تمديد نشده است

پرداخت  راحقوق اين کارگران که ماه است  ۵کارفرما  که
کارگران برای پيگيری اين موضوع و دريافت . است کردهن

لبات مزدی معوقه خود به اداره کار اردبيل شکايت مطا

 .کرده اند

در تشريح جزئيات  "ذوب آهن اردبيل"کارگران کارخانه 

کارفرما ارديبهشت ماه سال گذشته  گويند مشکالتشان می
به بهانه اينکه توليد در اين واحد صنعتی توجيه اقتصادی 

ر کارگ ۲3۳با متوقف کردن توليدات اين کارخانه ندارد 
به همين دليل طی يکسال  .شاغل در آن را بالتکليف کرد

گذشته کارگران اين کارخانه برای پيگيری اين موضوع 
ای را در سطح استان و شهرستان مقابل  تجمعات گسترده

ساختمانهای اداره کار، فرمانداری و استانداری انجام دادند 

 .ای حاصل نشده است اما نتيجه

کارگر رسمی و  ۱۵ر تنها حدود در حال حاض به گفته آنان
شوند که حقوقشان  کارگر نگهبان در کارخانه حاضر می ۲۵

کارگران قرار ( 31) اما در سال جديد. شود پرداخت می
دادی انتظار بازگشت به کار و از سر گيری فعاليت مجدد 
کارخانه را داشتند که نه تنها فعاليت کارخانه از سر گرفته 

حکم عدم نياز کارفرما روبرو  کارگر با ۲۵۳ نشد بلکه

 .شدند

: شان گفتند کارگران همچنين درباره مطالبات معوقه

به هر کارگر مبلغ  کارفرما يک روز پيش از آغاز سال نو
در . يک ميليون تومان علی الحساب پرداخت کرده است 

ماه حقوق معوقه در ماههای  ۲۳ حاليکه کارگران
هر، آبان، آذر، دی، ارديبهشت، خرداد، مرداد، شهريور، م

را از  3۰و  3۱حق عيدی سال  به همراه بهمن و اسفند

 .کارفرما طلب دارند

ميزان مطالبات هر يک از کارگران به : به گفته کارگران
در اين بين کارفرما . ميليون تومان رسيده است ۱۳بيش از 

کند همه کارگران قرار دادی کارخانه را با سوابق  تالش می

برای دريافت مقرری بيمه بيکاری به   کار سال ۲۱تا  ۲۲
اداره کار اردبيل معرفی کند اما کارگران با اين طرح 

 .اند و خواستار بازگشت به کار هستند کارفرما مخالف

 

با سفر  کارگران بازنشسته نی بُر کارون شوشتر

 !به تهران مقابل وزارت کار تجمع کردند

نفر از کارگران  ۱۵۳فروردين ماه، حدود  ۱۱صبح روز شنبه 
تحت  3۰مجتمع کارون شوشتر که آبان ماه سال  "نی بُر"

قانون بازنشستگی پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان 
آور بازنشسته شده بودند، در اعتراض به ميزان مستمريشان 

درج نشدن نيمی از سوابق کاريشان به عنوان و همچنين 
قابل ساختمان با سفر به تهران در مکار سخت و زيان آور 

: کارگران معترض  می گويند  .وزارت کار تجمع کردند
شان به اندازه نيمی از حقوق کارگران دائمی است  مستمری

 .شان ندارد و هيچ تناسبی با وضعيت معيشتی

 

فشار کارفرما برای اخذ قرار داد موقت و 

 !تجمعات اعتراضی کارگران پتروشيمی تبریز 
کارگر  ۵۳۳دين ماه، بيش از فرور ۵صبح روز چهارشنبه 

پتروشيمی تبريز برای اعتراض به جلوگيری از ورودشان به 
. کارخانه در مقابل درب اداره کار اين شهر تجمع کردند

اين کارگران برای امضای قرارداد مورد نظر کارفرما تحت 
يکی از کارگران : بر اساس اين گزارش. اند فشار قرار گرفته

: ش فاش شود، اظهار داشتمعترض که نخواسته نام
پتروشيمی تبريز بيش از اين  "قرارداد مستقيم"کارگران 

ساله به کار ادامه  حاضر نيستند با قراردادهای موقت يک
دهند و با دريافت دستمزدی معادل يک چهارم دستمزد 

اين کارگران در . کارکنان رسمی، احساس تبعيض کنند
اند و  بودهبخش تعميرات و نگهداری مشغول به کار 

گزارش . اند خواستار افزايش دستمزد و استخدام دائم شده
مدير عامل پتروشيمی تبريز از ابتدای امسال از : می افزايد

به کارخانه جلوگيری  "قرارداد مستقيم"ورود کارگران 
مقابل کارگران در چهار روز ابتدای سال جاری . کرده است

مروز با آغاز به ورودی کارخانه تحصن کرده بودند و ادرب 
های دولتی برای اعتراض به اداره کار مراجعه کار اداره
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 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

  

کنند که ماموران  شماری از کارگران ادعا می. اند کرده  
حراست شرط ورود آنها به کارخانه را امضای قراردادهای 

در ادامه . اند ی مورد نظر مديرعامل عنوان کرده ساله يک
بخش از کارخانه تيرماه شاغالن در اين : گزارش آمده است

روز در محوطه  ۲۳سال گذشته نيز برای افزايش دستمزد 
کنندگان  تعداد تحصن. اين واحد توليدی تحصن کردند

معترضان بعد از . نفر گزارش شده است ۱1۳سال گذشته 
ای با مديرعامل پتروشيمی تبريز به  نامه امضای موافقت

ه به اجرا درنيامده نام تحصن پايان دادند اما مفاد اين توافق
 .است

کارگر قرارداد مستقيم  ۵۳۳در پی تجمع اعتراضی بيش از 
 فروردين ماه،  ۵صبح روز چهارشنبه پتروشيمی تبريز، در 

بندی را  ٨مديرکل اداره کار آذربايجان شرقی دستورالعملی 
: بر اساس اين گزارش. به مديرعامل اين کارخانه ابالغ کرد

نه تنها بر تغيير تعدادی از بندهای  بندی ٨اين دستورالعمل 
قرارداد کار کارگران قرارداد مستقيم پتروشيمی تبريز تاکيد 
دارد همچنين خواستار بازبينی طرح طبقه بندی مشاغل در 

گويند با  کارگران معترض می .اين کارخانه شده است
ها در  بندی، فاصله فاحش دستمزد ٨اجرای دستورالعمل 
کارگران قراردادی و کارکنان رسمی  پتروشيمی تبريز بين

 کند کاهش پيدا می

 

 زندگی در یک سرایداری و 

 !سالۀ سرایدار 5۵جان باختن پسر 

آتش سخنگوی سازمان ، فروردين ماه ۲۵صبح روز شنبه 
نشانی تهران از حادثه گاز گرفتگی در اتاق سرايداری يک 

: رددسته، خبر داد و اعالم ک گاراژ در جاده ساوه، محل گل
ای زندگی  در اتاق سرايداری در يک گاراژ، خانواده

کردند که مرد سرايدار پس ورود به اتاق با وضعيت بی  می
د که پس از ورمق همسر و پسر نوجوان خود مواجه می ش

رسيدن آتش نشانان، زن چهل ساله که به شدت دچار 
مسموميت شده بود، به مراکز درمانی منتقل شد اما پسر 

های اورژانس به علت گاز  از معاينات تکنسين ساله پس ۲۵
بر اساس اين  .گرفتگی جان خود را از دست داده بود

علت اين حادثه استفاده از آبگرم کن ديواری گزارش؛ 
معيوب و نقص در دودکش و همچنين نصب دودکش 

 . آکاردئونی عنوان شد

 

فشار کارفرما برای تحميل قرارداد موقت به 

  "ازان فرآیندفوالد س"کارگران 

 و تجمع اعتراضی آنها
فوالد "فروردين تعدادی از کارگران کارخانه  ۲3صبح روز 

در اعتراض به بالتکليفی وضعيت  "سازان فرآيند
شان با سفر به تهران در مقابل ساختمان وزارت کار  شغلی

  .تجمع کردند

نفر گزارش  ۵۳کارگران حاضر در تجمع که تعدادشان 
نفر از  ٨۳: ئيات مشکالتشان گفتندشده، در تشريح جز

در  "فوالد سازان فرآيند"کارگران دائمی کارخانه 
بطور  3۰فروردين ماه سال  ۱۵شهرستان مالرد روز 

اخراج  آميز از سوی کارفرما ای توهين ناگهانی و به شيوه
اين کارگران با وجود شکايت به اداره کار و دريافت . شدند

اموال کارخانه، پس از حکم بازگشت به کار و توقيف 
. اند گذشت حدودا يکسال بدون حقوق همچنان بالتکليف

به همين دليل صبح امروز جمعی از اين کارگران به تهران 
آمده و با تجمع مقابل ساختمان وزارت کار از مسئوالن اين 

اين  .شان رسيدگی شود وزارت خانه خواستند به مطالبات
ن با پرداخت نکردن کارفرما همزماکارگران می گويند  

حقوق، بيمه کارگران به تامين اجتماعی را نيز پرداخت 
های درمانی کارگران و  و به همين دليل هم دفترچهنکرده 

 .هايشان فاقد اعتبار شده است خانواده

کارفرمای کارخانه فوالد : کارگران معترض می گويند
برای رهايی از کارگران رسمی کارخانه و سازان فرآيند 

فروردين  ۱۵شان، در روز  اخت نکردن مطالبات معوقهپرد
ماه سال گذشته درهای کارخانه را به روی کارگران رسمی 

يکی از کارگران حاضر در اين  .و قرار دادی بسته است
مارا بدون دادن مطالباتمان اخراج کرده اند : تجمع گفت 

درحالی که اين واحد توليد کننده انواع تجهيزات 
ا استخدام نيروهای جديد فعاليت توليدی پااليشگاهی ب

 .خود را از سر گرفته و وضعيت خوبی هم دارد

 

 کارگر نيروگاه شيروان 1جان باختن 

 !در حين کار 
 ۱۳معاون فرمانداری شيروان، بعد از ظهر روز پنجشنبه 

چهار کارگر شاغل در نيروگاه  فروردين ماه، خبر داد که،
تان خراسان شمالی در برق سيکل ترکيبی شيروان در اس

حاليکه مشغول کار بر روی قسمت برج خنک کننده اين 
های بدنه بتن ريزی شده آن بودند  نيروگاه و جابجايی قالب

. متری جان خود را از دست دادند ۵۳بر اثر سقوط از ارتفاع 
تنها کارگر مصدوم اين حادثه به دليل شکستگی  به 

ارش، فعاليت اين بر اساس اين گز. بيمارستان منتقل شد
پيمانکار تا روشن شدن قسمت از نيروگاه موقتا متوقف و 

  .علت حادثه بازداشت شده است

 

 غير استاندارد بودن باال بَر

 کشته شدن یک کارگر شدباعث 
فروردين ماه، يکی از کارگران  ۲1صبح روز دوشنبه 

کارخانه توليد کننده چينی واقع در شهرک صنعتی توس در 
ضوی،  هنگام بررسی نقص فنی دستگاه باالبر خراسان ر

مستقر در اين واحد، بر اثر سقوط دستگاه بر روی سرش 
نيروهای : بر اساس اين گزارش. جان خود را از دست داد

امدادی مستقر در محل حادثه علت مرگ اين کارگر را 
عدم مطابقت  .اند گزارش داده غيراستاندارد بودن باالبر

ت ضروری کار با حداقل استانداردهای دستگاه ها و تجهيزا
شناخته شده خطرات جانی زيادی را متوجه کارگران در 

 . محيط های کار می کند

برداری  عدم وجود تجيهزات مناسب و بهره

جان یک کارگر را   "همکار"معدن  در سنتی

 گرفت

واقع در شهرستان راور  در معدن همکار، بر اثر حادثه
ساله اين  ۱3ذر ماه، يک کارگر آ ۱1کرمان، روز دوشنبه 

معدن در حين کار در بخش استخراج بر اثر ريزش ناگهانی 

حوادث مرگبار در معادن   .زغال سنگ در دم جان باخت
شناسان عدم  سنگ کرمان درحالی ادامه دارد که کار زغال

برداری سنتی را دليل عمده  وجود تجيهزات مناسب و بهره

 .کنند اين حوادث عنوان می

 

 جان باختن کارگر افغانی بر اثر

 !زعفرانيهسقف ساختمانی در ریزش  

نشانی  فروردين ماه، سخنگوی سازمان آتش 3روز يکشنبه 
تعدادی از کارگران ساختمانی که در :  تهران اعالم کرد

سقف طبقه ششم يک ساختمان شش طبقه در حال ساخت 
رودی در خيابان نياززادهِ زعفرانيه، مشغول ساختن سقف و

شود، بر اثر  پشت بام بودند ناگهان اين سقف تخريب می
اين تخريب يک کارگر افغانی زير آوار گرفتار شده و جان 

 .خود را از دست می دهد

 

 جان باختن کارگر روز مزد

 !نيشکر هفت تپه در حين کار

، يک کارگر روز مزدی فروردين ماه ۲۵صبح روز شنبه 
منتهی به مزارع نی  مجتمع نی شکر هفت تپه در جاده

شکر در اثر تصادف با خودروی نيسان حامل کارگران 
اين حادثه که حدود : بر اساس اين گزارش. کشته شد

های خاکی  دقيقه صبح در يکی از جاده ۰۳ساعت شش و 
مزارع مجتمع کشت و صنعت نی شکر هفت تپه رخ داد و 

ساله هنگامی که برای انجام ۰۵در جريان آن  يک کارگر 
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! جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

  

کار سمپاشی قصد ورود به مزارع را داشت، بر اثر بر خورد  
رو نيسان حامل کارگران به درون کانال آبياری دبا يک خو

مزارع سقوط کرده و بر اثر ضربه مغزی جان خود را از 
طبق اين گزارش جنازه اين کارگر توسط گروه . دست داد

ساعت تالش در فاصله حدود  ۰های امداد و نجات بعد از 
متری محل حادثه در درون کانال آب پيدا و از  ۵۳۳ زار وه

 . آب بيرون آورده  شد

 

 !مرگ یک کارگر معدن

روز : روابط عمومی فرماندهی انتظامی کاشمر اعالم کرد

فروردين يکی از کارگران معدن سنگ  ۱۵ سه شنبه
مرمريت روستای سنجدک که از روستاهای بخش 

ر حال برش يک کوهسرخ شهرستان کاشمر می باشد د

به دليل پاره شدن سيم دستگاه برش و  قطعه سنگ 

سقوط کرده و در  برخورد سيم با سر او از ارتفاع 
 .بيمارستان جان باخته است

 

جان باختن چوپان جوان در حين چرای 

 !گوسفندان، بر اثر شليک ماموران سپاه
فروردين ماه، يک چوپان جوان بلوچ  ۱صبح روز يکشنبه 

د چرای گوسفندان در روستای گليکی از خانه که به قص
متری منزل خود بر اثر شليک  ۱۳خارج شده بود، در 

بر اساس اين گزارش، ماموران . ماموران سپاه کشته شد
سپاه در روستای گليکی از توابع کهيری بخش آهوران 
نيکشهر اين چوپان را، هنگامی که يک چوب دستی بلند 

برادر اين . آتش گشودندبه دست مشاهده کردند به وی 
 یما برای دريافت چراي": تشريح ماجرا گفت ضمنچوپان 

قتل برادرم نزد ماموران رفتيم اما ماموران که تعدادی از 
ها لباس شخصی داشتند حتی حاضر نشدند که برای  آن

ديدن جسد حاضر شوند و محل را ترک کردند و هيچ 
 . "پاسخی ندادند

آن ما جسد را جمع کرديم و به وی در ادامه افزود؛ بعد از 
پاسگاه کهيری برديم و صورت جلسه کرديم و سپس به 
پزشکی قانونی و برای شکايت به دادگاه مراجعه کرديم، اما 

و به ! آيا اين فرد ولگرد نبوده؟: پرسيد قاضی دادگاه می
ماموران بدون دليل به سمت : گفت طرفی می جای بی

 . کنند کسی شليک نمی

 

 صنعت فوالد و چدن سال جدید را کارگران 

 !ماه بی حقوقی آغاز کردند ۵با 
فروردين ماه، انتشار  ۱اساس گزارشی که روز يکشنبه بر    

ترين  يافت، آمده است که، کارگران يکی از بزرگ
های صنعت فوالد و چدن کشور در دورود لرستان  کارخانه

ه فوالد کارخان. سال جديد را آغاز کردند حقوقی ماه بی ۵با 
کارگر قرار دادی و رسمی دارد که  ۲1۳و چدن دورود 
دو ماهه مزد و حقوق پايان سال، حدود  ۵عالوه بر تعويق 

سال حق بيمه کارگران نيز به سازمان تأمين اجتماعی 
های  بطوری که هر چند ماه يکبار دفترچه پرداخت نشده

درمانی کارگران با اعتبار و سفارش مدير کل تامين 

به گفته کارگران، اين مطالبات   .شود اعی تمديد میاجتم
ماه حقوق ماهای مهر، آبان، آذر، دی و  ۵صنفی شامل 

ه همراه عيدی و پاداش پايان سال و حق سنوات بهمن ب
 .شود پايان قرارداد کارگران قرار دادی می

 

کارگر معدن  3۰3نامعلومی وضعيت اشتغال  

 !جو از ابتدای سال جدید
کارگران ذغال سنگ معدن فروردين ماه،  ۲1ه روز دوشنب

جو در کرمان  گزارش دادند که به دليل تعليقی که از 
های اين واحد معدنی به وجود  در فعاليت 31ابتدای سال 

 ۰٨۳آمده است هم اکنون وضعيت اشتغال نزديک به 

بر اساس اين  .کارگر اين واحد معدنی نامعلوم است
 ۱3ها در تاريخ  د کاری آنگزارش؛ اعتبار آخرين قراردا

خاتمه يافت اما با وجود گذشت (۲۰3۰)اسفند سال گذشته 
بيش از دو هفته از شروع سال جديد هنوز اين واحد معدنی 

به گفته کارگران معدن جو، تا  .برد در تعطيلی به سر می
اين لحظه از سوی کارفرما هيچ اقدامی برای ادامه 

ت و مراجعات استخراج ذغال سنگ صورت نگرفته اس
نتيجه بوده  کارگران نيز به نهادهای اداری استان تاکنون بی

حتی از طرف اداره کار و سازمان تامين اجتماعی در  .است
پاسخ به درخواست کارگرانی که خواهان دريافت مقرری 

 ۲۵اند گفته شده است که چون بيش از  بيمه بيکاری بوده
گذرد  ها می آنروز از زمان اتمام آخرين قرارداد کاری 

 .ها وجود ندارد احتمال برقراری بيمه بيکاری آن
 

 فتادناعتراض کارگران موجب به تاخير ا

 !خصوصی سازی نيروگاه تبریز شد
 در پی دستور مقامات دولتی به خصوصی سازی نيروگاه

درصد از سهام اين نيروگاه به بخش  ۱۳تبريز و واگذاری 

ن نيروگاه تبريز در فروردين ماه کارگرا ۰۳خصوصی، روز 

مقابل ساختمان برق منطقه ای اين شهر تجمع کرده و 

نسبت به اين عمل مقامات که امنيت شغلی آنها را به خطر 

انداخته و با توجه به تجارب قبلی خصوصی سازی، حقوق 

و مزايای ناچيز آنها را در معرض يورش هر چه بيشتر 

 اعتراض و . ندسرمايه داران قرار می دهد به اعتراض پرداخت

تجمع کارگران و نارضايتی شديد آنان از اين عمل، نماينده 

وزير نيرو را واداشت تا با صدور دستوری اين اقدام را به 

تعويق انداخته و قول دهد تا در قرارداد واگذاری اين 

کارخانه به بخش خصوصی شرايطی منظور گردد تا امنيت 

 . شغلی و حقوق مزايای کارگران حفظ شود

  تجمع اعتراضی

 کارگران کارخانه پارس قو،  

 !نقوق و بيمه شانسبت به عدم پرداخت ح
کارگر کارخانه پارس قو در اعتراض به عدم پرداخت ۲۵۳

حقوق و بيمه توسط کارفرما، صبح روز 

فروردين ماه، مقابل درب ورودی اين کارخانه  ۰۲ دوشنبه
. جنب پايانه مسافربری جنوب تهران دست به تجمع زدند

اند کارفرما  بر اساس اين گزارش کارگران معترض مدعی
کند و  را هر ماه با تاخير يک ماهه پرداخت میحقوقشان 

کارگر دائمی وقراردادی حقوق اسفند ماه  ۰۲۳ حدود

  اند و همچنين را در حال حاضر دريافت نکرده 3۰ سال
بيمه تامين اجتماعی آنان از شهريور ماه سال گذشته 

کارخانه پارس قو از زمانی که  .است گشتهنپرداخت  (3۰)
وضعيت کارگران آن بسيار بخش خصوصی سپرده شده  به

 .وخيم تر شده است
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !کارگران مبارز و آگاه

چریکهای فدایی  "ماهنامۀ کارگری"

ق به شما و خلق ایران نشریه ای متعل

. صدای کارگران در بند ایران است

را بخوانيد و در  "ماهنامۀ کارگری"

 !توزیع گسترده تر آن بکوشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.siahkal.com/kargari.htm 
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! بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر

  

 

برای آشنایی با دیدگاه ها و 

تحلیل های چریکهای فدائی 

 های زیر خلق ایران از سایت

 :دیدن کنید
 

www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 

 :ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید

BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 

 

 :آدرس پست الکترونیکی

E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 

 

 
 

 چریکهای فدائی خلق ایران
 

 

 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حيات محروم ساخته و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ولی در هر حال در . تر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظيفهبيش

 "اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 

 


