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 :سرسخن

 !جنایتی دیگر
  "زمستان یورت شمال غربی"با انفجار معدن زغال سنگ 

و کشته و مجروح شدن  واقع در آزاد شهر، استان گلستان
تعداد زیادی از کارگران این معدن بار دیگر پرده از چهره 
جنایتکار و ضد کارگری بورژوازی ایران و رژیم حامیش 

 31از روز چهار شنبه . زده شد جمهوری اسالمی کنار
اخبار و مسایل که این واقعه رخ داد  3131اردیبهشت ماه 

در راس اخبار کشور قرار مربوط به این معدن همچنان 
 . دارد

در این روزها مشاهده صحنه های دردناک خشم و درد 
و رنج و عذاب نفس بُر خانواده های  آزاد شهر کارگران

بانی شده در اعماق زمین محروم کارگران محبوس و قر
نفرت تمامی کمونیستها و انسانهای باوجدان نسبت به 
شرایط وحشتناک کارگران معدن در سراسر کشور را 

 .برانگیخته است

چشمهای اشکبار مادران و همسران کارگرانی  

که در زیر خاک مدفون شده و آنها حتی به جسد 

عزیزانشان نیز تاکنون دست پیدا نکرده اند، 

ه دردمند توأم با شرمندگی و استیصال چهر

کارگرانی که برای نجات همقطارانشان، خود تا 

یک قدمی مرگ رفتند، تن های زخمی و فرسوده 

مردان توانمند معدن، فغان و گریه های خشم 

آلود کودکانی که پدر زحمتکش خود را در فاجعه 

 "آزاد شهر"کارگران که  "محبوس گاه"معدن 

دادند قلب همه طرفداران می نامندش از دست 

راستین کارگران ایران که خود را درکنار این 

کارگران و بازماندگانشان می بینند را به درد 

آورده است؛ قلب همه آنانی را که می دانند 

مسبب واقعی همه این مصیبت ها حرص و آز 

سرمایه داران زالو صفتی می باشد که برای جان 

در حالی که خود کارگران ارزشی قائل نیستند و 

انگل وار از حاصل رنج و زحمت همین معدنچیان 

 به عیش و نوش می پردازند به این کارگران به
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انفجار در  بدنبالده ها کشته و زخمی 

 !در استان گلستانمعدن زغال سنگ 

وقوع انفجار در  یماه، درپ بهشتیارد 31چهارشنبه  روز
در منطقه  یشمال غرب ورتیمعدن زغال سنگ زمستان 

 نیاز کارگران در ا یاستان گلستان، شمار القِییخوش 
بر . تونل معدن گرفتار شدند زشیبر اثر ر یواحد معدن

جار شده، گزارش، تونل فوق الذکر که دچار انف نیاساس ا
ن تونل معدن بوده و در زمان بروز حادثه، حدود یتر فعال
گزارش . اند کارگر در تونل مشغول به کار بوده ۰۶تا  1۶

داشته و  انیب هیعلت انفجار را جمع شدن گاز و ضعف تهو
ساعته  ۴۲ هیاز قرار معلوم، ضعف دستگاه تهو :دیافزا یم

در  . ستا معدن شده یمعدن باعث جمع شدن گاز در فضا
 افتد،کارگران یاز کار م زلیموتور د یتصبح وق 33ساعت 
با روشن  زل،ید ریو هنگام برگشتن و تعم شوند یخارج م

گاز انفجار  عیجرقه، و به علت تجم کیشدن آن، در اثر 
 ریماه، وز بهشتیارد 3۲پنجشنبه  روز  .دهد یرخ م

ن که در محل حادثه انفجار معد یتعاون،کار و رفاه اجتماع
در جمع خبرنگاران بود  افتهیآزادشهر حضور  ورتیزمستان 

معدن جان خود را  کارگر  11اعالم کرد که در این حادثه 
جانباختگان  نیتن از ا 31 ،یبه گفته و. از دست دادند

 تیسازمان امداد و نجات جمع سیرئ. شده اند ییشناسا
 ۳1نیز اعالم کرد که در جریان انفجار معدن  احمر هالل

 .شدند صدومن مت

 

رد شدن الیحه اصالح قانون کار، در 

 !مجلسکمیسیون 

، رئیس کمیسیون فارسفروردین ماهِ  ۴1به گزارش 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی در گفتگویی اظهار 
داشت؛ الیحه اصالح قانون کار در جلسه اخیر کمیسیون 

وی با تاکید براینکه بهتراست . اجتماعی مجلس رد شد
ماده از این الیحه به  ۰در: دولت الیحه را پس گیرد، گفت

های ذی نفع  ها میان گروه جانبه گرایی و توافق 1بحث 
توجه نشده است، به عنوان مثال در تعیین حداقل حقوق و 

ها و  دستمزد، اعتراضات صنفی و تشکیل سازمان
های کارگری،  گروههای کارگری هیچ توافقی میان  تشکل

 .نمایندگان دولت و کارفرمایان صورت نگرفته است

 رفيق شهيد در باره زندگی

 !رضا بهفر
  

 

در راه رهایی کارگران و توده های ستمدیده میهنمان از  
سلطه سرمایه داری وابسته به امپریالیسم، انقالبیون 

فدایی خلق رفیق  چریک. اند بسیاری جان خود را فدا کرده
شهید رضا بهفر یکی از این انقالبیون جان بر کف بود که 
با خون خود درخت تنومند انقالب ضدامپریالیستی ـ 

رفیق رضا در . دموکراتیک خلقهای میهنمان را آبیاری نمود
در یک خانواده متوسط در شهر  3111اردیبهشت ماه سال 

بارزه با رژیم شاه هنگام تولد، پدرش بدلیل م. بابل بدنیا آمد
مزدور در زندان بسر می برد و مادرش مجبور بود فشار و 

. ائب بیشمار زندگی خانواده را به تنهایی بر دوش بکشدمص
سالگی مادرش را از دست داد و با  ۰رفیق رضا در سن 

مرگ او هر چه بیشتر مشکالت زندگی بر دوشش سنگینی 
ی میکرد با رفیق زمانی که دوران دبیرستان را ط. نمود

قانونمندی های ذاتی نظام طبقاتی و با مظالم حاکم بر 
جامعه هر چه بیشتر آشنا شد و به سهم خویش در مبارزه با 

شد به مبارزه  ظلم و زوری که در حق همنوعانش روا می
 ه ای های اووقتی یکی از هم مدرس در این دوره. برخاست

اندن که در کالسی باالتر درس میخواند را بدلیل خو
چنان به ساواک بردند در حمایت از او  ئی افشاگرانهانشا

راه انداخت که ناظم مدرسه به ه اعتراضی در مدرسه ب
او نبود  که اگر آشنائی با شماخانواده رفیق رضا اطالع داد 

رفیق رضا بهفر پس از  .کردیممی به ساواک معرفی هم را 
ه ب اخذ دیپلم به خدمت سربازی رفت و دورۀ خدمتش را

عنوان سپاهی دانش در یکی از روستاهای رحیم آباد رامسر 
اهالی این روستا که در  .گذرانید "خراسان پشته"بنام 

 درمنطقه واقع شده بود  آن بلندترین نقطه کوهستانی
. . به سر می بردندوضعیت زیست و معیشت دهشتناکی 

 ا تضادهایدر روستا باعث گردید تا رفیق رض زندگی
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!اليسم جمهوری اسالمیمرگ بر رژیم وابسته به امپری

  

 9از صفحه                     ...    جنایتی دیگر

 .به چشم کاالهای یک بار مصرف نگاه می کنند
با انفجار مرگبار معدن آزادشهر زخم های کهنه و دردهای  

ی حد و حصر سرمایه بی شمار کارگران تحت ظلم و ستم ب
دارن بار دیگر سر باز کرد و چرک و عفونت مناسبات 
کثیف و استثمارگرانه سرمایه داری حاکم بر ایران بار دیگر 

چرک و عفونت نظام . در مقابل چشم همگان قرار گرفت
فرتوتی که به قدرت ضرب و زور 
جمهوری اسالمی شرایط بس 
جهنمی برای کارگران ایران و یکی 

یده ترین بخش های آن از ستمد
. یعنی کارگران معدن آفریده است

آنچه در زیر می آید بازگوئی این 
به خصوص که . واقعیت می باشد

از  خود کارگران معدن گوشه ای
شرایط کار وحشتزا و دردناک خود را 

سخنان آنان بخشاً بر زبان رانده و 
 .در رسانه ها منعکس شده است

یکی از عمده ترین مسایلی که 
رسوائی سردمداران جمهوری 
اسالمی را در حمایت از سرمایه 
دارن انگل در ابعاد هر چه گسترده 
تری باعث گشته این امر است که 
معدن مزبور اساسا فاقد وسایل 

ایمنی بود و صاحبان این معدن که از قِبَل کار بسیار سخت 
و دشوار معدنچیان ثروت های کالنی به دست می آورند 

ن ابتدائی ترین وسایل در اختیار کارگران حتی از گذاشت
آنهم در ارتباط با کار طاقت فرسای آنان در اعماق زمین 

دلیل آزمندی انفجار اخیر نیز درست به . دریغ کرده بودند
به  آنها و عدم صرف هزینه جهت ایمن سازی محیط کار

در همین رابطه خود رسانه های جمهوری . وقوع پیوست
این انفجار به دلیل جمع شدن د که اسالمی اعتراف کردن

حجم باالئی از گاز های قابل اشتعال و خطرناک به دلیل 
تازه، بر اساس  .ضعف سیستم تهویه معدن رخ داده است

از عدم ایمنی محیط گفته کارگران، کارفرمای این معدن 
کار مطلع بوده و کامالً  بر این امر وقوف داشته است که 

ی برای کارگران معدن رخ هر آن ممکن است فاجعه ا
بار ها عدم ایمنی  "ما : چنانچه کارگران گفتند که. دهد

ن تذکر دادیم، اما هر کسی یمحیط کار را به مسئول
همچنین کارگران . "کرد از کار اخراج میشد اعتراضی می

: شرایط تونل معدن را به این صورت توصیف کرده اند که
وقتی انفجار به صورت یکطرفه و محوطه بسته است و "

صورت میگیرد همه موجودات زنده در تونل بر اثر گاز 
به قول یکی از  ".گرفتگی جان خود را از دست میدهند

کارگران این معدن کارفرما به فکر جان کارگران نبود و 
  ".اگر معدن ایمنی داشت که اینطوری نمیشد"

که جدا از اینکه معدن مزبور این واقعیت است  ،نکته دیگر
د وسائل ایمنی الزم بوده  و برای نمونه دستگاه فاق

سنجش میزان گاز و دستگاه تهویه معدن از گاز های 

 است خطرناک در سطح نیاز های چنین معدنی نبوده
ای نظیر وسائل ضروری از گذاشتن مسئولین معدن حتی 

ماسک اکسیژن و چراغ در اختیار کارگران دریغ کرده 
هنگام وقوع حادثه اخیر به همین دلیل نیز در . بودند

کارگران برای نجات هم طبقه ای های خود حتی وسایلی 
چون ماسک اکسیژن و چراغ در اختیار نداشتند و همانطور 
که می دانیم تعدادی از آنان بدون داشتن چنین وسایل 

ابتدائی به نجات کارگران محبوس در معدن شتافتند که 
همین رابطه یکی از در . آنان نیز جان خود را از دست دادند

همان ساعات اولیه چند بار  ": کارگران به خبرنگاران گفت
خواهش کردیم به ما کپسول اکسپژن بدهند تا خودمان 

 .اما کپسولی نبود که بدهند "داخل برویم
از سوی دیگر بنا به گفته کارگران جان بدربرده از این 

در  فاجعه حتی بعد از انفجار و حضور نیروهای امدادگر هم
ابتدا نه وسائل ضروری برای نجات کارگران وجود داشت و 
نه این نیرو ها با کارگران و نیرو های مردمی جهت نجات 

این به اصطالح . جان کارگران همکاری الزم را کردند
کارشان جلوگیری تنها  به گفته کارگراننیروهای امدادگر، 

 در واقع نخستین. از نزدیک شدن کارگران به معدن بود
واکنش رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی پس از انفجار 
معدن و فوران خشم و نفرت کارگران، ارسال نیروهای 
سرکوب برای کنترل اوضاع به جای عملیات سریع امداد 

همین امر ماهیت سرکوبگرانه . رسانی بوده است
 .دیکتاتوری حاکم را یک بار دیگر بر مال می سازد

هوری اسالمی در این رویداد یکی از رسوائی های دیگر جم
وزیر کار دولت روحانی علی ربیعی، زمانی آشکار شد که 

کارگران  "بی احتیاطی"دلیل این انفجار را به حساب 
ادعای بی اساسی که از سوی استاندار گلستان هم . گذاشت

رئیس مرکز سالمت محیط و کار تکرار شد و سرانجام هم 
ر تالش برای فریب د وزارت بهداشت و درمان بطور رسمی

علت حادثه را خطای یکی از کارگران معدن افکار عمومی 
ربیعی، یکی از عناصر الت و چاقوکش . اعالم کرد

جمهوری اسالمی که مدارج به اصطالح ترقی خود در این 
آغاز کرده در  311۳رژیم را با حمله به خانه کارگر در سال 

ه کارگران همشرایطی چنان یاوه ای را بر زبان راند که 
هر روز در مقابل این معدن اخیر جان بدر برده از فاجعه 

درستی کار می کرد ه فریاد می زنند که اگر سیستم تهویه ب
این همه گاز به خصوص گاز متان در معدن جمع نمی شد 

و چنین فاجعه اتفاق افتد که با یک جرقه چنین انفجاری 
تازه کارگران  !ای را شکل دهد
از روز  "که  تصریح کرده اند

گذشته بوی گاز در معدن 
این "و  "شد استشمام می

موضوع به مسئوالن توضیح داده 
 یکی از کارگران ."شده بود

در محل  ":تاکید می کند که 
کارگاه یک دستگاه گاز برای 
سنجش گاز در معدن وجود 

 . "نداشت
دروغگوئی وزیر کار و تکرار آن 
از طرف مزدوران دیگر به حدی 

م کارگران مصیبت موجب خش
دیده قرار گرفت که آنها برای بر 
مال ساختن کذب آن ادعا دسته 
. جمعی به نزد یکی از آنها رفتند

یکی از کارگران  در همین رابطه
می گوید که وقتی شنیدیم 

کارگران را مقصر جلوه داده تا  ،استاندار استان گلستان
از او . فهمیدیم که به محل معدن آمده است رفتیم پیش او 

و از او  "از کجا به این نتیجه رسیده ای ؟"سیدیم که رپ
.  "به ما توضیح بده چرا ما مقصر هستیم ":خواستیم که 

که در مقابل  "جناب استاندار  "این کارگر آشکار کرد که 
فاکت های عینی ای که کارگران ارائه می دادند حرفی 

کرد برای زدن نداشت به دروغی دیگر متوسل شده و ادعا 
 ."من چنین حرفی نزده ام"که 

در جریان این  سردمداران جمهوری اسالمی رسوائی دیگر
 گزارشات. رویداد تغییر ساعت انفجار معدن می باشد

از متعددی از طرف دست اندر کاران جمهوری اسالمی 
انفجار معدن در ساعت دوازده و پنج دقیقه ظهر خبر داده 

صبح  3حادثه ساعت "ن می گویند که اما  کارگرا .بود
همین واقعیت نشان می دهد که  ."اتفاق افتاده است

به جای این که مسئولین معدن حتی بعد از انفجار هم 
تالش کرده اند  دهندفورا به نیروهای امداد خبر موضوع را 

سرانجام و ته مساله را هم بیاورند و  سربه هر شیوه ممکن 
فاجعه بزرگتر از آن چیزی است که چون می بینند که ابعاد 

نیرو های امداد را خبر  33:1۶قابل کتمان باشد تازه ساعت 
آتش خود  .یعنی دو ساعت و نیم پس از انفجار. می کنند

اند که به آنها گفته نشانان و امدادگران هالل احمر هم 
گزارش داده شده است  و بعد از آن   33:1۶حدود ساعت

از همین جا کامال . ه محل رسانده اندبوده که آنها خود را ب
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی برایآشکار است که 

علی یکی از رسوائی های دیگر جمهوری اسالمی در این رویداد زمانی آشکار شد که 

کارگران  "بی احتیاطی"وزیر کار دولت روحانی دلیل این انفجار را به حساب ، ربیعی

ادعای بی اساسی که از سوی استاندار گلستان هم تکرار شد و سرانجام هم . گذاشت

در تالش برای  رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان بطور رسمی

ربیعی، یکی . کارگران معدن اعالم کرد علت حادثه را خطای یکی ازفریب افکار عمومی 

از عناصر الت و چاقوکش جمهوری اسالمی که مدارج به اصطالح ترقی خود در این 

آغاز کرده در شرایطی چنان یاوه ای را بر  8531رژیم را با حمله به خانه کارگر در سال 

این معدن هر روز در مقابل اخیر همه کارگران جان بدر برده از فاجعه زبان راند که 

درستی کار می کرد این همه گاز به خصوص ه فریاد می زنند که اگر سیستم تهویه ب

و چنین اتفاق افتد گاز متان در معدن جمع نمی شد که با یک جرقه چنین انفجاری 

از روز گذشته بوی گاز در  "تازه کارگران تصریح کرده اند که  !فاجعه ای را شکل دهد

یکی از  ."این موضوع به مسئوالن توضیح داده شده بود"و  "شد معدن استشمام می

در محل کارگاه یک دستگاه گاز برای سنجش گاز در  ":تاکید می کند که  کارگران

 ."معدن وجود نداشت
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!چارۀ رنجبران وحدت و تشکيالت است

  
کتمان این امر که حتی بعد از وقوع فاجعه هم به موقع به  

ساعت انفجار را دوازده و پنج  کمک کارگران نیامده اند، 
تغییر ساعت )با چنین ترفندی . نددقیقه  ظهر اعالم کرد

عقب و  هاروی همه خالفکاری  شیدندآنها کو( انفجار
کشیده و از این  پردهخود ماندگی های سیستم فرتوت 

را الپوشانی در مرگ کارگران بی گناه  خودطریق نیز نقش 
 .دننمای

رغم گذشت چند روز از ه ب تازه پس از چنین رسوائی هائی،
نه تعداد دقیق کشته شدگان و  ،معدن مزبور انفجار

و نه از سرنوشت  روشن شدهمجروحان  بطور رسمی 
به کمک همکاران خود که  مجروح و کارگرانی کارگران

ند اطالع درستی داده می در عمق معدن اسیر شدشتافته و 
کارگر خبر  11علی ربیعی از کشته شدن پیش از این  .شود

که به درد کشیده ای  کارگر در حالی که. داده بود
اعتراض به ر نمایندگی از طرف دیگر کارگران معدن د

ظاهراً به قول همین کارگر که ، رئیس جمهوری روحانی
از  ،به یاد کارگران افتاده و به محل معدن رفته بودتازه 

این کارگر  .خبر داد کشته شدن چهل کارگر در این انفجار
حاال یادتان افتاده اینجا  ":خطاب به روحانی گفتمشخصاً 
. چه بی پدر شدهب ۲۶ .نفرمان را از دست دادیم۲۶آمدید؟ 

آمار که د ننشان می ده این سخنان. "تا زن بیوه شده ۲۶
بیش از تعدادی است که در حادثه اخیر کشته شدگان 

 .ایادی جمهوری اسالمی تا کنون اعالم کرده اند
در ارتباط با فاجعه جمهوری اسالمی دیگر از رسوائی های 

و آزادشهر آشکار شدن سطح دستمزد کارگران معدن اخیر، 
همه می دانند که کارگران . می باشدوضع بیمه کارگران 

معدن یکی از سخت ترین و خطرناک ترین کارها را انجام 
حتی در سیستم سرمایه داری این امر مورد . می دهند

قبولی است که چنین کارگرانی باید از حقوق و امتیازهای 
از جمله سطح دستمزد آنها باید . ویژه ای برخوردار باشند

شتر از کارگرانی باشد که در شرایط سهل تری کار می بی
در حالی که با مصاحبه هائی که خبرنگاران مختلف . کنند

با کارگران معدن منفجر شده آزاد شهر انجام داده اند معلوم 
می شود که این کارگران نه فقط بابت کار سخت و 
خطرناک و زیان آور خود حقوق ویژه ای دریافت نمی کنند 

ه آنها حتی از میزان حداقل دستمزد تعیین شده بلکه ب
حداقل . توسط ارگان های رژیم کمتر پرداخت می شود

هزار تومان برای  31۶دستمزد بطور رسمی از سوی دولت  
است، رقمی که خود بسیار پائین تر از هر ماه اعالم شده 

صاحبان زالو صفت معدن مزبور حتی  اما. خط فقر قرار دارد
کارگران به ین حداقل دستمزد رسمی هم هماز پرداخت 

کارهای سخت و خطرناک  رده بندی شده  ءکه کارشان جز
کارگران معدن در مقابل پرسش های . مضایقه کرده اند

خبرنگارانی که به دنبال این حادثه به محل معدن رفته 
تنها بین  آنانبودند با صراحت اعالم کردند که پایه حقوق 

و دردناک تر  ؛در ماه بوده است هزار تومان ۰۰۶تا  ۰1۶
صاحبان معدن حتی همین مبلغ ناچیز برای گذران اینکه 

. زندگی مصیبت بار را ماه ها با تأخیر به آنها می پردازند
که ماهها از معدن مزبور شهادت داده اند همه کارگران 

برای نمونه یکی از . کارفرما حقوق پرداخت نشده طلبکارند
تا کنون مسئوالن  313۴از سال " :معدن چیان می گوید

ند و در هر ه امربوطه حقوقها را به صورت کامل واریز نکرد
و تصریح  ".سال سه تا چهار ماه از حقوق ما را نپرداختند

 و ".ماه حقوق ما را پرداخت نکرده اند 3۳ ": می کند که
ماه حقوق  3۳به این ترتیب در طول چند سال نزدیک به 

در مورد حق بیمه هم کارگران . ریمپرداخت نشده  طلب کا
می گویند با اینکه سهم بیمه را از حقوق ما کسر می کنند 

با . اما هر سال تنها سه یا چهار ماه حق بیمه را می پردازند
عمال چنین دزدی از دسترنج کارگران توسط سرمایه داران 

قادر به استفاده از بیمه که بابت آن پول خیلی از کارگران 
پرداخته اند ( بخشی از حاصل زحمت خود را  به واقع)

 .نیستند
بیانگر توضیح داده شده  هر یک از واقعیت هائی که در باال

قرار گرفتن همه این  .دنجنایتی علیه کارگران می باش
مجموعه شرایط دهشتناکی را به ، در کنار هم واقعیات

مایه داران زالو صفت برای رنمایش می گذارد که س
چنین شرایطی  .سراسر ایران به وجود آورده انددر کارگران 

خشم و نفرت شدیدی را نسبت به سرمایه داران، ایادی و 
کلیت رژیم جمهوری اسالمی در دل کارگران ایران انباشته 
ساخته و علیرغم همه شرایط دیکتاتوری عنان گسیخته ای 
که با فاشیسم نیز قابل مقایسه نیست، پتانسیل اعتراضی 

وقتی روحانی بیهوده نیست که . زایش می دهدآنها را اف
برای فریبکاری و استفاده های تبلیغاتی در انتخاباتی که در 
پیش است به معدن مزبور سفر کرد ماشین اش مورد حمله 

قرار گرفت و کارگران خشمگینانه ترین کلمات را  کارگران
این کارگران با . کردنداین مزدور کثیف و دروغگو  نثار

جسورانه ای احساس واقعی خود در برابر کل  چنین عمل
نظام استثمارگر حاکم و دست اندرکارانش را به معرض 

خشم انقالبی کارگران معدن آزاد شهر . تماشا گذاردند
سترگ همه کارگران  خشمبیانگر بخش کوچکی از 

که اگر روزی سر باز کند همه دستگاه   رنجدیده ایران است
 .ا به آتش خواهد کشیدگری جمهوری اسالمی ررضد کا

انفجار در معدن آزاد شهر و کشته و مجروح  فاجعه 
شدن تعداد زیادی از معدنچیان رنج دیده این واحد 
تولیدی در واقع گوشه ای از آنچه را که کارفرمایان 
ستمکار هر روز و در هر گوشه این کشور بر کارگران 
روا می دارند را با وضوح تمام در مقابل چشم همگان 

این فاجعه نشان داد که بورژوازی ایران چه . قرار داد
دولتی و چه خصوصی آنچنان شرایط استثمارگرانه و 
وحشیانه ای در محیط کار شکل داده اند که تنها با 
تجلیات ضد انسانی نظام برده داری قابل مقایسه 

) است، برده داری ای که در شرایط سلطه امپریالیسم 
( انی که به انحطاط رسیدهسرمایه داری انحصاری جه

به شکلی نوین و از لحاظی ضد انسانی تر از پیش در 
  .ظهور کرده است ۴3قرن 

فاجعه دردناک اخیر که  سردمداران جنایتکار جمهوری 
اسالمی قادر به الپوشانی و ماست مالی آن نبودند تا حدی 
در سطح جامعه انعکاس یافته است و حتی مردمانی که از 

کارگران ایران غیر مطلع اند می توانند ببینند  شرایط زندگی
 که سرمایه داران زالو صفت و رژیم حامی شان چنان
شرایطی برای کارگران ستمدیده ما به وجود آورده اند که 
آنها باید در چارچوب آن جان بکنند تا اگر حقوق بخور و 
نمیر شان را پرداخت کردند بتوانند لقمه ای نان برای خود 

تمامی شواهد دردناک در . ده شان فراهم کنندو خانوا
جامعه تحت سلطه ما از ضرورت تغییر و دگرگونی این 

رسالت این امر بر دوش . شرایط غیر انسانی خبر می دهند
طبقه کارگر قرار دارد، این طبقه موظف است با ایجاد صف 
مستقل خود در راس جنبش قرار گرفته و در جریان یک 

دشمنان رنگارنگ خود تصفیه حساب انقالب اجتماعی با 

تمام تجارب گذشته و تجربه مبارزات . قطعی بکند

کارگران ما ثابت کرده است که در جامعه ما و  

در شرایط حاکمیت امپریالیستی که دیکتاتوری 

ذاتی آن می باشد برای کارگران ما دست یابی 

به آگاهی الزم، تشکل و ایجاد صف مستقل 

این . ی خواهد کردمسیر ویژه  خویش را ط

مسیر، مسیر یک مبارزه قهر آمیز و جنگ طوالنی 

تنها چنین جنگ انقالبی ای قادر است که . ست

گام به گام دشمن را از مواضع خود عقب 

نشانده و شرایط تشکل سیاسی طبقه کارگر 

 .حول سازمان انقالبی خود را فراهم نماید

 لاز کارگران مقاب یمناسبت اول ماه مه، تجمع جمع به 

 !در تهران یاسالم یمجلس شورا 

به مناسبت  یاز کارگران تهران یجمع ،یماه برابر با اول ماه م بهشتیارد 33روز دوشنبه  صبح
 نیگزارش، ا نیبر اساس ا. تجمع کردند یاسالم یکارگر مقابل مجلس شورا یروز جهان

تجمع،  نیا یرگزارکارگر داشتند که با ب یتجمع به مناسبت روز جهان یکارگران قصد برگزار
دستمزدها، لغو  شیدر ارتباط با افزا ییکارگران مقابل مجلس پالکاردها. مخالفت شده است

 .همراه داشتند یعمل صنف یموقت و آزاد یقراردادها
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!تشکل های مستقل کارگری، حق مسلم کارگران  است

  

 

 به دلیل  کارگر معترض 4احضار 

 پس از به دادسرا ای صنفیفعالیت ه

 !شکایت کارفرما 

فروردین ماه، تعدادی از کارگران کارخانه  1۶روز چهارشنبه 
دلیل احضار همکاران آنها سلسله : سیمان کارون گفتند

تجمعات صنفی ای بوده است که از بهمن و اسفند ماهِ 
کارگر  ۲. در این واحد تولیدی بر پا شده بود 31سال 

وی کارفرما، به انجام اغتشاش و اخالل در احضار شده از س
نظم و جلوگیری از اجرای پروژه فاز دوم کارخانه متهم 

اند و قرار است صبح روز چهارم اردیبهشت ماه در  شده
کارگران . محل دادسرای مسجد سلیمان حاضر شوند

روزهِ خود در آن ماه ها را  1۶همچنین دلیل اعتراضاتِ 
حقوق معوقه اعالم کرده و ماه ۲پرداخت نشدن دست کم 

گفتند که هیچ کدام از کارگرانی که اکنون کارفرما از آنها 
شکایت کرده است در شکل گیری و استمرار این اقدام 

 .اند صنفی نقش خاصی نداشته
 

 یپرستار بر اثر فشار کار 94باختن  جان

 !1۹کار، در سال  نیدر ح

 بهشتیردا 3کشور روز شنبه  یسازمان نظام پرستار سیرئ
کمبود  لیبه دل: آنا، عنوان کرد یماه در گفتگو با خبرگزار

 یپرستاران شاغل در مراکز درمان ریسا: یپرستار یروین
. شوند یم یفراوان... و  یجسم ،یکار ،یمتحمل فشار روح

نفر از  3۲، تعداد 31در سال : در ادامه اظهار داشت یو
سال  ۲1تا  ۴1 یپرستاران کشور که اغلب در گروه سن

. جان خود را از دست دادند اد،یز یبودند بر اثر فشار کار
مشهود است  یمارستانیب یها کمبود پرستار در تمام بخش
کمبود  ژهیو یها و مراقبت یاما در بخش اورژانس، جراح

امر  نیا لیاز دال یکیکه  شود یاحساس م شتریپرستار ب
 نیاشغال در ا یپرستاران برا لین بودن تماییپا

ها، ضمن تحمل  بخش نیپرستاران در ا رایهاست ز شبخ
  .برخوردار هستند یاز درآمد اندک ار،یبس یفشار کار

 9از صفحه               ...رضا بهفر رفیق  در باره زندگی 

قه رحیم آباد وی با دیدن واقعیات تلخ زندگی روستائیان منط. تر مشاهده نماید تر و ملموس طبقاتی را بطور هرچه عینی
ای کوچک از فقر و ستم حاکم بر زندگی زحمتکشان میهنمان بود خشم  رامسر که تنها منعکس کننده گوشه

رفیق بهفر این . علیه مظالم و تعدیات حاکمین وقت صدچندان گشتنفرتش مبارزاتیش هرچه بیشتر تعمیق یافت و 
ایستاد و حتی حقوق ماهیانه اش را جهت  ئیان باز نمیای از کمک به روستا یار صدیق کارگران و زحمتکشان لحظه

پایان دورۀ . تامین احتیاجات شاگردانش و تهیه میز و نیمکت و کتاب برای مدرسه و دارو برای روستائیان خرج مینمود
سپاهی دانش رفیق رضا همزمان بود با آغاز مبارزات قهرمانانه خلقهای مبارزمان که در تداوم خویش به قیام 

او که . ای از فعالیت باز نایستاد رفیق رضا فعاالنه در این مبارزات شرکت نمود و لحظه. منجر شد 1۰همند بهمن شکو
این شهر برخوردار بود همواره مشوق  "چهارشنبه پیش"از محبوبیت خاصی در بین جوانان شهر بابل و بویژه محلۀ 

رفیق . و تظاهراتهایی را علیه رژیم وابسته شاه سازمان میدادها  بود و با کمک آنان راهپیماییبه مبارزه جوانان دیگر 
بدلیل پخش اعالمیه از سوی مزدوران شاهنشاهی دستگیر شد لیکن  1۰رضا در ادامه فعالیتهای مبارزاتیش در سال 

خائن و  پس از سرنگونی رژیم شاه .ناچار وی را آزاد ساختنده پس از چند روز مزدوران به دلیل شرایط آن روز جامعه ب
بقدرت رسیدن سگان زنجیری جدید، یعنی سردمداران رژیم جمهوری اسالمی، رفیق رضا که عشق عمیقی به 

های ستمدیده و اعتقادی راسخ به نیروی الیزال آنان داشت تصمیم گرفت که در تماس نزدیکتری با آنان قرار  توده
با الهام از آمورش یق رضا در دوران زندگیش در این روستا رف. عنوان معلم به روستایی از توابع بابل رفته لذا ب. گیرد

با مسائل و مشکالت  مسئوالنهای از خود نشان داد و چنان  چنان برخوردهای صمیمانههای رفیق صمد بهرنگی 
تاثیرات . عنوان یک انقالبی کمونیست در قلب روستائیان جای گرفته زودی به روستائیان برخورد نمود که ب

حدی چشمگیر بود که آنان همواره از وی بعنوان بهترین یار و ه نقالبی و آگاهگرانه رفیق با روستائیان ببرخوردهای ا
سخنان زحمتکشان روستا خطاب به فرماندار و رئیس آموزش و پرورش استان که آنزمان برای . کردند یاور خود یاد می

او ":  از رفیق بهفر چنین یاد کردنددر آن دیدار روستائیان . تای بارز از این تاثیرات اس نجا رفته بودند نمونهه آبازدید ب
کند،  یک کمونیست است، ولی چه اشکالی دارد نماز نمیخواند، در همه کارها با ماست و در همه کارها شرکت می

مان  هیچکس در عرض این چند سال مثل او نیامده که مرتب در ده باشد و در کارهای کشاورزی و دامداری کمک
تاثیرات برخوردهای صمیمانه و انقالبی رفیق رضا از این حد نیز فراتر رفته و حتی فرماندار یادشده نیز که بنا بر . "دکن

 به شمار می رفتفضای توهمی که در آن دوران نسبت به رژیم تازه به قدرت رسیده وجود داشت از هواداران دولت 
رفیق  ."؟!بده پس این کیه که تمام روستائیان تصدیقش میکننداگر کمونیست ": در تناقض قرار گرفته و گفته بود 

رضا این انقالبی پاکباخته که بنابر مشاهداتش اعتقاد یافته بود رژیم جمهوری اسالمی همانند رژیم شاه وابسته به 
النه کرده  امپریالیسم است و میبایست علیه آن به مبارزه برخاست نسبت به سیاستهای مماشات طلبانه  اپورتونیستهای

در سازمان چریکهای فدایی خلق معترض بود وسیاستهای آنها را در تقابل با آرمانهای انقالبی چریکهای فدائی و 
دنبال مرزبندی چریکهای ه به همین دلیل هم  ب.  مطالبات پاسخ داده نشده کارگران و توده های ستمدیده می دید

دوره بعد از قیام بهمن، از زمره  "چریکهای فدائی خلق ایران نزماسا"فدایی خلق با اپورتونیستهای النه کرده در 
تمامی همّ خویش را صرف پیشبرد پیوست تا  "چریکهای فدائی خلق ایران"تشکل اولین کمونیستهائی بود که  به 

 .قرار دهدعباس مفتاحی  خط مشی انقالبی بنیانگذاران کبیر سازمان یعنی رفقا امیر پرویز پویان، مسعود احمد زاده و
رفیق رضا که همواره آرزو داشت در مبارزه با دشمن طبقاتی کارگران و زحمتکشان نقش هرچه مؤثرتری داشته باشد 

دنبال یورش رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی به خلق دالور کرد، از سوی سازمان به کردستان اعزام ه ب
لق کرد با مبارزه مسلحانه  توده ای ای که در کردستان جاری بود شد و به این ترتیب امکان یافت در بطن جنبش خ

رفیق رضا بهفر پس از طی دورۀ آموزشهای سیاسی ـ نظامی در ، چریک فدایی خلق.  آشنا و فعاالنه در آن درگیر شود
انه در ای دلیر به مصاف با دشمنان خلق شتافت و قهرمان عنوان رزمندهه پایگاه آموزشی سازمان در کردستان، ب

سرانجام رفیق رضا . درگیریهای انقالب بر علیه ضدانقالب که اینک با سیمایی دیگر وارد میدان شده بود شرکت نمود
سردشت به  در نزدکیدر مقابله با ستون عظیمی از مزدوران جمهوری اسالمی که  3113شهریور سال  3۳در بهفر 

ترین درگیریهای  ترین و حماسی در جریان یکی از خونین مناطق آزاد و تحت کنترل رزمندگان یورش آورده بودند
به خمپاره بر اثر اصابت  ، پیشمرگان خلق کرد پس از روزها نبرد و دالوریهای بسیاری که از خود نشان داده بود

اش در کردستان  دالورانهدر آخرین نبرد این پیشمرگه قهرمان رفیق رضا بهفر  شهادت .شهادت رسیده سنگرش ب
 جنبش عادالنۀ خلق کرد چریکهای فدائی خلق جهت پیشبرد انقالبیون کمونیستتالش بی دریغ  هنشاندهند یانقالب

ای همچون  نابودی رژیمهای وابستهآنان به حقانیت مبارزه توده ها برای عزم راسخ و ایمان خلل ناپذیر بوده و از  
فدایی خلق رفیق شهید رضا بهفر همواره در قلب  یاد چریک. حکایت می کندجمهوری اسالمی و اربابان امپریالیستش 

کارگران و زحمتکشان و خلقهای مبارزمان جاودانه خواهد ماند و خونش تعهد همرزمانش را در تداوم راهش صدچندان 
 .خواهد کرد

 !ادضا بهفر گرامی و راهش پر رهرو بیاد رفیق شهید ر
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!زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب

  

 یاز کارگران فصل یگروه یتجمع اعتراض

 !مجتمع هفت تپه یبخش کشاورز

ازکارگران  یماه، گروه بهشتیارد 3۶ کشنبهیروز  صبح
و صنعت هفت تپه  مجتمع کشت  یبخش کشاورز یفصل

 یاز سو یبوم ریکار غ یروین یریض به بکار گدر اعترا
درب کارخانه مقابل ساختمان  یکارفرما در محل ورود

 بهشتیارد گزارش کارگران، هیبر پا. تجمع کردند یادار
 تیفعال شکر،ین یبهره بردار انیپا اماه هر سال همزمان ب

که تعدادشان به حدود  یبخش کشاورز یکارگران فصل
 یم کاریهمه آنها ب جهیو در نت رسد خاتمه ینفر م 1۶۶

بخش  تیفعال یِگزارش، سال جار نیبر اساس ا. شوند
است  افتهیخاتمه ن شکرین یبهره بردار انیبا پا یکشاورز

و به  کاریمذکور ب رانکارفرما کارگ میاما براساس تصم
. اند مشغول کار شده یبوم ریاز افراد غ یآنها تعداد یجا

 دیکار جد یرویر کارفرما به ناگ:ندیگو یکارگران معترض م
واحد  نیکه سالهاست در ا یدارد چرا از کارگران فصل ازین

 .کند یمشغول کارند استفاده نم

 

 پیمانکاری به تبعیض کارگراناعتراض 

 !یهای نفت در پروژه 

همزمان با بازدید وزیر نفت از فازهای پارس جنوبی، 
فت کارگران پیمانکاری نسبت به تبعیض در وزارت ن

ما پا به پای نیروهای رسمی کار : اعتراض کردند و گفتند
میکنیم ولی حقوق و مزایای ما خیلی کمتر ازحقوق 

فروردین ماه  ۴۰در این خبر  که روز یکشنبه . ستآنها
چرا باید :منعکس شد از قول کارگران  آمده است که 

تمامی سال برای نیروهای رسمی عید باشد ولی برای ما 
ار، الاقل پاداشهایی که به نیروهای نفتی تعلق ب یکسالی 

میگیرد به نیروهای پیمانکاری و قرارداد موقت هم بدهند 
نه اینکه فقط یک سوم آن، یا در بعضی جاها یک چهارم را 

سهم ما از نفت، فقط زحمت . برای این قشر در نظر بگیرند

  .آییم  است و به چشم مسئوالن نمی

 شرکتکارگر  424 اعتراضی تجمع

 !فارس جیحمل و نقل خل 

 یروز متوال نیدوم یماه، برا بهشتیارد 3۶ کشنبهی روز
فارس، در  جیکارگر شرکت حمل و نقل خل ۲۴۶به  کینزد

 یخود از سو یاعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزد
نماز شهر  دانیشرکت واقع در م نیکارفرما در محوطه ا

ه نقل از کارگران گزارش بدر این . اسالمشهر تجمع کردند
 تیریشرکت از زمان مد نیامشکالت  ،:آمده است که

واحد  نیا  یبخش خصوص یکارفرما. آغاز شده است دیجد
 نیا تیمسئول 31ماه سال  بهشتیکه از ارد یخدمات

کارانه،  ،یشرکت را بر عهده گرفته است حق اضافه کار
نفر از کارگران را  3۴۶۶حدود  یِلیتکم مهیو ب یبهره بر

با  مانگزارش، همز نیبر اساس ا. کند یپرداخت نم
شرکت حمل و نقل  یتجار یاز راننده ها یکارگران تعداد

 اردیلیم ۲۴بابت  زیراننده ن 1۴۶از  یندگیفارس به نما جیخل
 یتومان از مطالبات خود، خارج از محوطه مقابل درب ورود

 .شرکت دست به اعتراض زده اند

 

د کشور مقابل از بازنشستگان فوال یشمار

 !فوالد تجمع کردند یصندوق بازنشستگ

از بازنشستگان  یماه، شمار بهشتیارد 1 کشنبهی روز
 یصنعت فوالد کشور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگ

. تجمع کردند یخالد استانبول ابانیفوالد واقع در خ
بر اساس  یهمسان ساز یکنندگان خواستار اجرا تجمع

مطالبات  افتیفوالد، در نامه نییآ 3۶3ماده   1تبصره 
 نامه نییمطابق با آ یدرمان تعهدات یاجرا نیمعوقه، تضم
 .ماه شدند نیخود از فرورد 31حقوق سال   شیفوالد و افزا

 

 !کارگران قند ممسنیتجمع 

جمعی از کارگرانی که پیش از این درکارخانه قند ممسنی 
در  مشغول به کار بودند، در نوزدهمین روز از سال جاری

اعتراض به تعطیلی کارخانه و تاخیر در پرداخت دستمزد در 
ماه گذشته مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع  11

کارفرما از مرداد ماه : گویند کارگران معترض می. کردند
کارخانه قند ممسنی را که در شهرستان رستم  31سال 

استان فارس واقع شده به بهانه شرایط بد اقتصادی، تعطیل 
به همین . عالم کرده و همه کارگران آن بیکار شده اندا

. دلیل آنها در این واحد صنعتی مدام درحال اعتراض هستند
کارگران با بیان اینکه تجمع مشابهی در بهمن ماه سال 

، به خاطربی توجه ای کارفرما به مطالباتشان مقابل 31
به این تجمعات تا : درب کارخانه انجام داده بودند، افزودند

امروز نتیجه ای در بر نداشته و ما کارگران همچنان 
مشکالت کارخانه قند ممسنی از چندین . بالتکلیف هستیم

سال پیش زمانی آغاز شده است که این واحد از بخش 
دولتی به خصوصی واگذار شد و کارفرما نتوانست به 
تعهداتش در قبال کارخانه و کارگران عمل کند و در نهایت 

 .عطیل اعالم شداین واحد ت

 

 تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی قو 

 !در مقابل وزارت کار

نفر  3۶۶ماه، نزدیک به  فروردین  31صبح روز چهارشنبه 
نباتی قو با تجمع در مقابل  از کارگران کارخانه روغن

ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر مطالبات 
و  3۲ه روز های دوشنبه این کارگران ک. مزدی خود شدند

فروردین ماه نیز در محوطه کارخانه تجمع  31سه شنبه 
کارگر  ۴۶۶در کل نزدیک به : کرده بودند می گویند

هستیم که هنوز بابت مزایای مزدی بهمن، اسفند و بخشی 
کارگران حاضر در تجمع روز . طلبکاریم 31از عیدی سال 

بر روی آن  چهارشنبه با خود بنرهایی همراه داشتند که
نسبت به عواقب تعطیل شدن این واحد صنعتی هشدار داده 

پیش از این مدیریت کارخانه روغن نباتی قو در مقام . بودند
کارفرما از توقف فعالیت این واحد صنعتی تا خاتمه تیرماه 
خبر داده بود و همین ماجرا باعث تشدید نگرانی کارگران 

فروردین  33شنبه  در ادامه این اعتراضات روز. شده است
نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی قو  3۶۶ماه، بیش از 

صبح در محوطه این  ۳برای پنجمین روز متوالی از ساعت 
این کارگران نسبت به عدم پرداخت . کارخانه تجمع کردند

دستمزدِ ماه بهمن و اسفند و همچنین نپرداختن پاداش و 
دی، )حق بیمه  و عدم واریز سه ماه 31بخشی از عیدی 

 31و تعطیلی موقت این کارخانه تا تیر ماه (  بهمن و اسفند
تعدادی از کارگران این کارخانه در این . معترض هستند

رابطه شکایتی به اداره کار جنوب غرب تهران ارائه کردند و 
با توجه به قول مساعد مسئوالن وزارت کار، انتظار دارند 

با توجه اما   .طرف شودکه هر چه سریعتر مشکالتشان بر 
 ۴۶به بی توجهی و عدم پاسخگوئی کارفرما روز دوشنبه 

نفر از کارگران کارخانه روغن  31۶فرودین ماه، بار دیگر  
نباتی قو در اعترض به بالتکلیفی، عدم پرداخت مطالبات 

ای در محوطه کارخانه روغن نباتی  مزدی و مشکالت بیمه
ویند، مدیریت کارخانه کارگران می گ. اند قو تجمع کرده

روغن نباتی قو پیشتر بر اساس مصوبه کمیسیون کارگری 
فرمانداری تعهد داده بود که مطالبات مزدی دی، بهمن، 
عیدی و پاداش آنان را پیش از آغاز سال جدید پرداخت 

در . کند اما تنها مطالبات دی ماه را واریز کرده است
ای تصویری هم ه فروردین ماه  تعدادی از رسانه ۴۶تجمع

گویند که مدیریت کارخانه  حضور داشتند و کارگران می
برای اینکه تعطیلی موقت کارخانه تا اواخر تیرماه را توجیه 

به . کند از آنها خواسته که با دوربین به کارخانه بیایند
فروردین ماه، کارگران روغن  1۶گزارش روز چهارشنبه 

نباتی پارس قو گویند مالک کارخانه روغن  نباتی قو می
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!زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ست

  
درخواست دریافت پروانه برای ساخت و ساز در مکان فعلی 

این در حالی . کارخانه را به شهرداری ارسال کرده است
است که پیشتر اعالم شده که این کارخانه موقتا تا تیرماه 

فروردین ماه در خبرها  ۴3روز سه شنبه . تعطیل شده است
که قرار است آمده بود  31به نقل از شهردار منطقه 

براساس درخواست مالک زمین های کارخانه روغن نباتی 
قو، موضوع صدور مجوز ساخت و ساز در این محدوده 
مورد بررسی قرار بگیرد و با روشن شدن وضعیت زمین 

کارگر باقیمانده  1۶۶های کارخانه روغن نباتی قو، تکلیف 
گزارش در . شود در این کارخانه نیز به زودی مشخص می

کارگران روغن نباتی قو از ابتدای سال : تمه می افزایدخا
چندین تجمع صنفی در اعتراض به عدم پرداخت  31

مطالبات مزدی بهمن و اسفند، پاداش و بخشی از عیدی 
کارگران این کارخانه در تجمعات . خود برگزار کرده بودند

خانوار کارگری هشدار  1۶۶خود بارها نسبت به فروپاشی 
 .اند داده

  

چهارمین روز تجمع کارگران شاغل در 

 !بهبهان 2 "بیدبلند"پروژه پاالیشگاه گاز 

در استان  ۴ "بیدبلند"جمعی از کارگران پروژه گاز 
فروردین ماه تا روز یکشنبه  3۰خوزستان، از روز پنجشنبه 

روزه ای را در اعتراض به آنچه  ۲فروردین ماه، تجمع  ۴۶
جه تعطیلی محل کار بالتکلیفی در وضعیت شغلی در نتی

خوانند در محوطه ورودی این پاالیشگاه که در  خود می
بر . شهرستان بهبهان واقع شده است، بر پا داشته اند

اساس این گزارش، واکنش معترضانه اهالی و برخی از 
کارگران قرار دادی این پروژه نسبت به روند استخدام 

دیران این بهبهان، باعث شده تا م ۴ "بید بلند"پاالیشگاه 
در . پروژه پاالیشگاهی ناچارا تصمیم به تعطیلی آن بگیرند

این حال کارگران شاغل در این پروژه که به تعطیلی های 
پی در پی این پروژه عمرانی انتقاد دارند از مسئولین 
میخواهند برای همیشه به این مشکالتی که صدمات غیر 

بزرگترین که یکی از )قابل جبرانی به این پروژه عمرانی 
وارد کرده خاتمه ( پروژه گازی کشور محسوب می شود 

 .دهند
 

پرداخت نشدهِ کارگران  مهیماه حق ب 3

 !اراک یساز نیشرکت ماش یمانکاریپ
ماه، کارگران  بهشتیارد کمیگزارش روز جمعه  به
ماه معوقات  1 یاراک دارا یساز نیشرکت ماش یمانکاریپ
شرکت  نیا یمانکاریاز کارگران پ یکی. هستند یا مهیب
که جهت استفاده  یمانکاریاز کارگران پ یشمار :دیگو یم

مراجعه کرده بودند  یبه مراکز درمان یا مهیب التیاز تسه
 نیآنان ا. خود مطلع شدند مهیاز پرداخت نشدن حق ب

در  اما کارفرما خود مطرح ساختند  یمسئله را با کارفرما
شدن صورتحساب پرداخت ن لیکه به دل :پاسخ اظهار کرد

پرداخت حق  ینگیو نداشتن نقد یاصل یتوسط کارفرما
 .افتاده است قیبه تعو مهیب

تجمع کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه 

 !تهران، در مقابل ساختمان قوه قضائیه

فروردین ماه، گروهی از کارگران کارخانه  ۴3روز سه شنبه 
 صنایع شیر پگاه تهران با تجمع مقابل ساختمان قوه
قضائیه از مسئوالن قضایی کشور خواستند برای رفع 
تصرف غیر قانونی زمینهای کارگران این کارخانه در منطقه 

بر اساس این گزارش، از حدود .. تهران پارس اقدام کنند
سال پیش صنایع  شیر پگاه برای خانه دار کردن بیش  ۴۶
کارگر این واحد صنعتی، قطعه زمینی به وسعت  ۰۶۶از 

هزار متر را در محدوده شهرک حکیمیه تهران  31۶حدود 
ها بعدا توسط یکی  این زمین. کند پارس تهیه و واگذار می

از نهادها تصرف شده و کارگران پگاه با وجود گرفتن حکم 
اند به زمینهای خود  تخلیه از دستگاه قضائیه، هنوز نتوانسته

 .برسند

 

پرس و بسته  یکارخانهِ تول یها یاخراج

 یکاریب یتوانند مقرر یرز، نمالب یبند

 !کنند افتیدر

نفر از  11ماه، حدود  بهشتیارد 1گزارش روز چهارشنبه  به
پرس و بسته  یدو کارخانه تول یو قرار داد یکارگران رسم

شده بودند، به  لیگذشته تعد یها البرز که در هفته یبند
 افتیخود از حق در یا مهیمخدوش بودن سوابق ب لیدل

  انکارگر ند،یگو یکارگران م. بازماندند یکاریب مهیب یمقرر
به  یکاریب مهیب یمقرر افتیدر یکه برا یاخراج شده زمان

مراجعه کردند متوجه شدند که به  یاجتماع نیسازمان تام
آنرا مخدوش بودن  یاجتماع نیآنچه که سازمان تام لیدل

 یمقرر افتیدر طیعنوان کرده است، واجد شرا مهیسوابق ب
 تیموقع حیاز کارگران در تشر یکی. ستندین یکاریب مهیب

که بعد از  یزمان :اش گفت شده کاریهمکاران ب گریخود و د
 نیبه اداره  تام یکاریب مهیب یمقرر افتیدر یاخراج برا

به ما گفته شد  میالبرز مراجعه کرد یشهر صنعت یاجتماع
 یاجتماع نیآنان به تام 31سال  مهیکه  چهار ماه از حق ب

حق  نشدنبا وجود پرداخت  نیاخت نشده است و بنابراپرد
به ما تعلق  یکاریب مهیب یبابت مقرر یمبلغ چیه مهیب

 .ردیگ ینم
 

  !ماهه دوم سال 6قرارداد کاری فقط برای 

فروردین ماه، مدیریت  ۴1به گزارشی به تاریخ چهارشنبه 
اکریل اصفهان به کارگران این واحد تولیدی  شرکت پلی

ه قرار است از شهریورماه تا پایان سال با آنها گفته است ک
قرارداد منعقد کند و برای شش ماهه اول سال، کارگران 

اکریل  کارگران پلی. قرار است بیمه بیکاری دریافت کنند
مطالبات مزدی خود را دریافت  31که از مرداد ماه سال 

گویند، عقد قرارداد برای نیمه دوم سال  اند می نکرده
توانند برآورده کنند  ای است که مقامات می استهکمترین خو

عالوه بر این، بایستی مطالبات مزدی ما را قبل از معرفی 

 .به بیمه بیکاری بپردازند

تجمع رانندگان خدمات شهرداری آبادان 

 !در اعتراض به معوقات مزدی خود

نفر از رانندگان خدمات  ۴1فروردین ماه،  ۴۶روز یکشنبه 
ر اعتراض به آنچه که پرداخت نشدن شهرداری آبادان د

حقوق معوقه خود عنوان شده همراه با وسیله نقلیه خود 
رانندگان . مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند

سال گذشته تاکنون شهرداری   معترض می گویند، از یک
آالت از قبیل لودر، بولدرز و کامیون،  بابت کارکرد ماشین

بر اساس این گزارش، . شته استهیچ پرداختی به آنان ندا
ای به بانک عامل درخواست باطل  شهرداری طی نامه

هایی را کرده که در وجه رانندگان صادر و به  کردن چک
گزارش همچنین در خاتمه این . آنان تحویل داده شده بود

کنندگان پس از گفتگو با معاون  گزارش آمده که تجمع
ای  دان و دریافت نامهسیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه آبا

خطاب به شهرداری مرکزی آبادان برای رفع مشکل، به 

 .تجمع صنفی خود پایان دادند
 

نفت و  یِمانیو پ یا کارگران پروژه اعتراضِ

 نبودن کار لیتعط ی نسبت بهمیپتروش

 !کارگر یدر روز جهان 

از کارگران  یماه، جمع بهشتیارد 3گزارش روز شنبه  به
 یمینفت و پتروش یکه در بخش ها یانمیو پ یا پروژه

نبودن و اجبار به کار در  لیمشغول به کار هستند، از تعط
 .کارگر انتقاد کردند یروز جهان

قانون کار،  11ماده  حیتصر رغمیعل: ندیگو یکارگران م
 یو مانند روزها میبرو کارسر  بهشتیارد ازدهی میمجبور

 ندیگو یم یاکارگران پروژه . میهشت ساعت کار کن ،یعاد
شود و نه از اضافه پرداخت  یم تیرعا یلینه قانون تعط

 یلیتعط انیو کارفرما شود یم عیحق ما ضا. هست یخبر
است  یگفتن. شناسند ینم تیاول ماه مه را به رسم

برابر با روز )بهشت یارد ازدهمیقانون کار،  11براساس ماده 
و  شود یمحسوب م یرسم لیتعط( کارگر یجهان

 یکارگران را ملزم به کار کنند، از سو دینبا انیکارفرما
 یرویمقررات مربوط به اشتغال ن ۴۴مطابق ماده  گرید

روز  به  نیاز ا یاقتصاد ژهیدر مناطق آزاد و و یانسان
 زا. شده است ادیکارگران مشمول  یرسم یلیعنوان تعط

که  ییها و کارگاه یدر ارتباط با خدمات عموم گریطرف د
را ملزم  انیقانون کار کارفرما 1۴ماده  ستند،ین ریپذ لیطتع

درصد  ۲۶ ل،یتعط یکار در روزها یکرده است که برا
 .اضافه بر مزد پرداخت کنند
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!کارگر زندانی آزاد باید گردد

  

نفت و گاز پارس  یکارگران پروژه هابیانیه 

  !در باره مطالباتشان یجنوب

از کارگران پروژه  یماه، جمع بهشتیارد 33دوشنبه  روز
کارگر  یبه مناسبت روز جهان یز پارس جنوبنفت و گا یها
 :است آمده  هیانیب نیاز ا یدر بخش. صادر کردند هیانیب

 میکن یو اعتراض م میسینو یو م مییگو یسالهاست که م
شود  یهزار تومان نم ستیو دو ونیلیم کیکه با حقوق 

 نیا یاقتصاد یدر سرما و گرما چرخها. کرد یزندگ
 یخود به حرکت در م دیه و تولوقف یمملکت را با تالش ب

است  یدستها و سفره خانواده مان خال تیدر نها یول میآور
 نیو تام میو نزد خانواده و فرزندان خود شرمنده هست

آنهم در . است رممکنیغ مانیخانواده برا یازهایحداقل ن
نشسته  یمل هیاز نفت گاز و سرما یمنابع یکه رو یطیشرا

 هیسرما نهمهیپس ا. میکنیر مو آنرا استخراج و صاد میا
 نیدر ا دیو چرا ما کارگران با رودیکشور به کجا م یها

 یی ندهیآ چیو ه میدست و پا بزن یبار زندگ بتیمص طیشرا
کارگران  ه،یانیب نیا انیدر پا. خود و فرزندانمان نباشد یبرا

دستمزد و توقف  شیخود از جمله افزا یدیکل یها خواسته
 یمانکاریپ یبه شرکت ها ها یگذارو وا ها یساز یخصوص

 .کردند انیرا ب

 

کارگر بازنشسته کارخانه  244تجمع 

 !مخابرات راه دور شیراز

کارگر بازنشسته  ۴۶۶فروردین ماه، حدود  ۴3روز دوشنبه 

در اعتراض به  (I.T.I) کارخانه مخابرات راه دور شیراز
 ادامه تاخیر در دریافت باقیمانده مطالبات مزدی و سنوات
. بازنشستگی خود مقابل کارخانه دست به تجمع زدند

کارگر  3۴۶۶بیش از : تعدادی از معترضین می گویند
بازنشسته کارخانه مخابرات راه دور شیراز هستیم که از 

ایم اما با این وجود  به تدریج بازنشسته شده 31۳1سال 
تاکنون مطالبات مزدی و سنوات بازنشستگی خود را 

 3۶۶فروردین ماه، حدود  ۴1روز شنبه . ایم دریافت نکرده
نفر از کارگران بازنشسته کارخانه مخابرات راه دور شیراز 
بار دیگر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و 
سنوات بازنشستگی و اینبار مقابل استانداری استان فارس 

کارگران بازنشسته معترض در تجمع روز . تجمع کردند
ان این کارخانه صنعتی تولید کننده مدیر: شنبه می گویند

محصوالت مخابراتی، پرداخت مطالبات آنها را به دست 
اند که این امر با توجه به اینکه از  فراموشی سپرده

گذرد تعجب برانگیز  سال می 3۶بازنشستگی اکثر آنها 

 .است

 ینفر از کارگران روز مزد 74اخراج 

 !مجتمع کشت و صنعت هفت تپه

نفر از کارگران  ۰۶ماه، بهشتیارد 1ارشنبه صبح روز چه از
از آنکه  شیمجتمع کشت و صنعت هفت تپه، پ یِروز مزد

از  یکی. آنها تمام شود اخراج شدند یکار یها اعتبار قرارداد
 انیکارگران پا نیزمان خاتمه قرارداد ا د،یگو یکارگران م

ن کارگران یاست اما از صبح امروز چهارشنبه به ا یماه جار
 نیبر اساس ا. زه ورود به محل کارشان داده نشده استاجا

صورت گرفته  یشده در حال ادیگزارش، اخراج کارگران 
 یروهایکارگران روز مزد از جمله ن یاست که تمام

 نیو فرورد 31بابت حقوق بهمن و اسفند  سال  ماندهیباق
حق بن مربوط به  یایبه همراه مزا یماه سال جار

 .رندگذشته طلبکا یها سال

 

برای  نخ نیکارگران بازنشسته کارخانه رنگ

 ! کردند تجمعچندمین بار 

نفر از کارگران  ۲3به  کیماه، نزد بهشتیارد ۲دوشنبه  روز
نخ سمنان در اعتراض به آنچه  نیبازنشسته کارخانه رنگ

و  یمطالبات سنوات افتیساله در در نیچند یفیبالتکل
مقابل ساختمان بار  نیچندم یبرا شود، یعنوان م یمزد

اما معترضین می گویند . سمنان تجمع کردند  یفرماندار
 .حاصل نشده است یا جهینتتاکنون 

 

 یشهردار 4 هیسبز ناح یفضا انکارگر

و  یماه مطالبات مزد نیچند ،اهواز

 !نکرده اند افتیخود را در یایمزا

از کارگران  یماه، تعداد بهشتیارد 1روز چهارشنبه 
ماه مطالبات  نیچند دادند کهخبر  اهواز ب یشهردار

بر اساس این   .نکرده اند افتیخود را در یایو مزا یمزد
 یشهردار ۲ هیسبز ناح یکارگر فضا 3۶۶از  شیبخبر 

 یدیو پاداش و ع 31 نی، فرورد31اهواز دستمزد اسفند 
کارگران با اشاره به . اند نکرده افتیخود را در  31سال  
کردند  دیتاک 31در سال  ینفچند نوبت تجمع ص یبرگزار
مجموعه نسبت به پرداخت مطالبات آنها  نیا مانکاریکه پ

 مانکاریسبز پ یعالوه بر کارگران فضا. کند یم یتوجه یب
 نیا یاهواز مطالبات کارگران خدمات یشهردار ۲ هیناح
 تیرا هم پرداخت نکرده است و از آنها خواسته شکا هیناح

تا به مطالبات خود  رندیپس بگخود را از اداره کار اهواز 
 .برسند

 نیح یکارگر ساختمان یک باختن جان

 !آوار زشیبر اثر ر یگودبردار

ساله  11کارگر حدودا  کیماه،  بهشتیارد 1چهارشنبه  روز
دچار  ،یشرق جانیدر شهرک ارم آذربا یگودبردار نیح

کارگر مصدوم پس از حضور . شود یآوار م زشیحادثه ر
انتقال  زینصب تبر یعل مارستانیجات به بعوامل امداد و ن

رغم تالش یشدت جراحات وارده عل لیاما به دل کند یم دایپ
 . دهد یجان خود را از دست م یکادر درمان

 

کشتارگاه در  کیاز کارگران  یتعداد

 !اند کنگو مبتال شده مهیزاهدان به تب کر

ماه، معاون مرکز  بهشتیارد ۳اساس گزارش روز جمعه  بر
 یوزارت بهداشت از ابتال ریواگ یها یماریب تیریمد

زاهدان در استان  یاز کشتارگاه ها یکیاز کارگران  یتعداد
 :کنگو خبر داد و گفت مهیو بلوچستان به تب کر ستانیس

 یها از کشتارگاه یکیاز کارگران  یتعداد ریچند روز اخ
 مهیابتال به تب کر که احتمال با تب مشکوک انزاهد

. زاهدان مراجعه کردند یبوعل مارستانیبه بداد  را میکنگو 
 نیاز ابتال به ا یریجلو گ یبرا نکهیبا اشاره به ا یو
ساعت در  ۴۲به مدت  دیابتدا دام را بعد از کشتار با یماریب

 یو سپس بسته بند یدار نگه یمعمول یبا دما ییها ستمیس
 ستمیس نیا یکرد، افزود؛ متاسفانه به سبب اختالل و خراب

سرد، کارگران کشتارگاه بالفاصله اقدام به بسته  شیپ
 یماریب نیآلوده کردند که متاسفانه به ا یالشه ها یبند

 .آلوده شدند
 

تجمع کارگران قراردادی کارخانه 

پارسیلون خرم آباد، در اعتراض به 

 !شانوضعیت شغلیِ 

فروردین ماه، شماری از کارگران قراردادی  ۴1روز شنبه 
ی پارسیلون خرم آباد در اعتراض به کارخانه نساج

نامشخص بودن وضعیت استخدامی و مطالبات مزدی خود 
یکی از . مقابل ساختمان استانداری لرستان تجمع کردند

علت تجمع کارگران : کارگران حاضر در تجمع گفت
ماهه و نامشخص بودن  1قراردادی، مطالبات مزدی 
ست که بیش از یک سال ا. وضعیت استخدامی آنان است

کارخانه پارسیلون تعطیل اعالم شده و کارگران قراردادی 
که حین تعطیلی کارخانه بیکار شده اند وضعیت شغلی 

سابقه کار تعدادی از کارگران قرار دادی . مشخصی ندارند
سال هم می رسد و در طول این سالها همیشه این  31به 

. اند دسته از کارگران نگران از دست دادن شغل خود بوده
کارگران قراردادی پارسیلون اجتماع : گزارش می افزاید

خود را در حالی بی نتیجه خاتمه دادند که پیش از این 
همکاران رسمی آنها توانسته بودند تا با بر پایی اجتماعات 
صنفی مکرر در مقابل این نهاد دولتی به مطالبات صنفی 

  .خود برسند
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!دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

  

 تجمع کارگران بازنشستهِ کارخانه رنگین

 !نخ در اعتراض به معوقات مزدی

فروردین ماه، شماری از کارگران  ۴۰صبح روز یکشنبه 
بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان در اعتراض به آنچه 
بالتکلیفی چندین ساله در دریافت مطالبات سنواتی و 

شود، مقابل ساختمان فرمانداری و  مزدی عنوان می
می گویند، نزدیک  کارگران. استانداری سمنان تجمع کردند

نفر از کارگران بازنشسته هستیم که هنوز بابت  ۲3به 
معوقات مزدی دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت 

 . طلبکاریم
در ادامه این گزارش آمده که مراجعه این کارگران از زمان 

نتیجه  تاکنون بی 31بازنشستگی آنها در شهریور ماه سال 
ز یکشنبه گروهی از آنها بوده است و برای همین امرو

اند تا برای پیگیری مطالباتشان مقابل  تصمیم گرفته
. های فرمانداری و استانداری سمنان تجمع کنند ساختمان

کارگران بازنشسته رنگین نخ علیرغم دریافت نکردن 
ماه، مطالبات معوقه مزدی دارند که مربوط  1سنوات، حدود 

ازنشسته ، پیش از معترضان ب. شود به زمان اشتغالشان می
بازنشستگی به مدت یک سال از سوی کارفرما اخراج شده 

کارفرما در زمان قطع همکاری با آنها مرتبا وعده . بودند
های مختلف  داد اما بعدا به بهانه پرداخت مطالباتشان را می

ازجمله مشکالت مالی از پرداخت مطالبات کارگران طفره 
 . رفت

، کارگران مزبور برای دومین فروردین ماه ۴۳روز دوشنبه 
روز متوالی، این بار در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر 

های صنفیشان تجمع  ای به خواسته توجه در اعتراض به بی
کرده و از مسئوالن فرمانداری سمنان خواستند تا به 

بر اساس این گزارش در . مشکالت آنان رسیدگی کنند
ن و معاون سیاسی این تجمع روز دوشنبه فرماندار سمنا

نهاد دولتی در جمع کارگران حاضر شده و پیگیر مطالبات 
 1۶روز چهارشنبه .آنان با کارفرمای کارخانه شده است 

فروردین ماه، یکی از کارگران بازنشسته این کارخانه در 
این روز از سومین روز تجمع کارگران معترض خبر داد و 

این لحظه پاسخ قانع  از آنجا که مسئوالن مربوطه تا: گفت
های صنفی کارگران بازنشسته کارخانه  ای به خواسته کننده

اند، اعتراضات صنفی کارگران  رنگین نخ سمنان نداده
با وجود آنکه سه روز در . بازنشسته همچنان ادامه دارد

هفته جاری ما با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار 
شستگی شدیم، دریافت حقوق معوقه و پرداخت سنوات بازن

هنوز کارفرما و مدیران کارخانه اهمیتی به درخواست ما 

 .نداده و  اقدام به پرداخت مطالباتمان نکردند

در اعتراض به اخراج کارگران معدن 

 !؛ جمعی از آنان تجمع کردند"انگوران"

فروردین ماه، جمعی از کارگران معدن سرب  ۴3روز دوشنبه
استان  "ماه نشان "تانواقع در شهرس "انگوران "و روی 

زنجان، در اعتراض به اخراج تدریجی تعدادی از کارگران 
این معدن در . این معدن، تجمع اعتراضی بر پا داشتند

کارگر داشت که از تعداد آنها به مرور  1۶۶گذشته بیش از 
بر اساس این گزارش، کارگران معدن . کاسته شده است

آنچه که در زنجان نسبت به  "انگوران "سرب و روی 
های تعدیلی  اولویت قرارگرفتن کارگران بومی در برنامه

معترضان که . شود، اعتراض دارند مدیریت معدن نامیده می
بیشتر از اهالی مناطق مسکونی اطراف معدن از جمله دو 

هستند، نسبت به  "شیخ لر"و  "قلعه جوق"روستای 
تصمیمی که کارفرمای این واحد معدنی در خصوص تعدیل 

کارگران . نیروی انسانی اتخاذ کرده است، اعتراض دارند
های معدن  در شرایطی که فعالیت: گویند معترض می

قلعه "مشکالتی را برای محیط زیست اهالی دو روستای 
ایجاد کرده است، منصفانه نیست که  "لر شیخ "و  "جوق

های  کارگران بومی شاغل در این معدن در صدر برنامه
به دنبال اعتراضات کارگران این معدن . رندتعدیلی قرار بگی

استان  "ایجرودِ"و  "ماهنشان"نماینده شهرستانهای 
زنجان، در مجلس شورای اسالمی درخصوص تعدیل 

و به  "نگوران"شماری از کارگران معدن سرب و روی ا
موضوع : کارگیری نیروهای غیر بومی در این معدن گفت

در . ن بوده استتعدیل مربوط به تغییر پیمانکار معد
روزهای گذشته تعدادی از کارگران بومی معدن سرب و 

های انجام  بودند که با پیگیری  تعدیل شده "انگوران"روی 
با . شده به تدریج در حال بازگشتن بر سر کار خود هستند

مذاکراتی که با مسئوالن ذیربط استان صورت گرفته 
ند و مقرر تعدادی از این کارگران بر سر کار خود بازگشت

شده است تا به زودی کار سابق باقیمانده کارگران نیز به 
امیدواریم که تمامی کارگران معدن . آنها اعاده شود

 .بر سر کار خود بازگردند "انگوران"

 

تجمع کارگران کارخانه مدیران خودرو در 

 !اعتراض به افزایش ساعت کار اجباری

ران شرکت فروردین ماه، گروهی ازکارگ ۴۶روز یکشنبه 
خودروسازی مدیران خودرو در اعتراض به طوالنی بودن 
ساعات کاری خود مقابل مسجد جامع بم تجمع کردند تا 

به . مشکالتشان را با امام جمعه این شهرستان مطرح کنند
گفته یکی از کارگران معترض، کارفرما به اجبار آنان را در 

داوم روزهای تعطیل برای اضافه کاری نگه می دارد و ت
این موضوع مشکالت زیادی را برای آنان بوجود آورده 

ساعت کار انجام می دهیم از  3۴جدا از اینکه روزی . است
وضعیت محیط کار خود نیز رضایت نداریم چرا که این 
واحد صنعتی فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی و 

 .همچنین دستگاهای تهویه است

 

آن  اخراج کارگران زن به بهانه جایگزینی

 !"آقا"نیروی  با

 3۲به گزارش ایلنا پیرو انتشار خبری در تاریخ روز دوشنبه 
کارگر تانیا شفق  31 "فروردین ماه سال جاری با عنوان 
، مدیر عامل این واحد "پرند به دلیل عدم نیاز اخراج شدند

تولیدی در شهرستان رباط کریم استان تهران با ارسال 
در متن کامل جوابیه . ذیب کردای، خبر مذکور را تک جوابیه

احتراما با : آمده است "تانیا شفق پرند"مدیر عامل شرکت 
و  "خانم"نفر از پرسنل  ۲توجه به اتمام قرار داد تعداد 

قرارداد مجدد با  "آقا"تصمیم مدیریت به جایگزینی نیروی 
مراتب جهت اطالع و . افراد مذکور تمدید نگردیده است

 .ان اِیفاء می گردددرج تکذیبیه به حضورت

 

نفر از بازنشستگان ذوب آهن  944تجمع 

 !اصفهان مقابل صندوق بازنشستگی

نفر از  3۶۶فروردین ماه، بیش از  ۴3صبح روز سه شنبه 
بازنشستگان ذوب آهن اصفهان مقابل ساختمان صندوق 

این . بازنشستگی فوالد در خیابان وزرا تجمع کردند
شکالت درمانی خود می ها که خواستار رفع م بازنشسته

از دو سال پیش که صندوق بازنشستگی : گویند باشند، می
های  فوالد به وزارت رفاه محول شده است، تمدید دفترچه

درمانی آنان با مشکل روبرو شده و در عمل صندوق 
بازنشستگی زیر بار پرداخت هزینه های درمانی آنان نمی 

زنشسته ذوب هزار با 31بنابر این هم اکنون حدود . رود
آهن اصفهان، با مشکل پرداخت نشدن هزینه های درمانی 

آنها در این خصوص . از سوی صندوق فوالد روبرو هستند
از مسئوالن وزارت رفاه  و وزیر کارمی خواهند تا به 

 .مشکالتمان برای همیشه خاتمه دهند

 

تعدادی از کارکنان وزارت نفت به دیوان 

 !عدالت شکایت کردند

فروردین ماه، جمعی از پرسنل  3۳روز جمعه  به گزارش
وزارت نفت، در رابطه به دستورالعمل  31استخدامی سال 

، شکایت خود را به دیوان 3۶اختیارات وزارت نفت ماده 
مسائل : گوید یکی از این کارکنان می. عدالت اداری بردند

اصلی مطرح در این شکایات، پایه حقوقی پایین، افزایش 
سال و افزایش مدت پیمان  11به  1۶از سن بازنشستگی 

سال  1و  1سال به  ۴برای کارمندان استخدام  جدید از 

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

  

نفر از کارگران کارخانه  2۹از ورود 

 و بسته بندی البرز "تولی پرس"

 !جلوگیری شدبه محل کار 

فروردین ماه، شماری از کارگران شاغل  33صبح روز شنبه 
پس : بسته بندی البرز گفتندو  "تولی پرس"کارخانه  ۴در 

 ۴از مراجعه به محل کارشان در نخستین روز کاریِ این 
نفر از  ۴1، مطلع شدند که تعداد 31تولیدی در سال   واحد

بر . اند همکاران آنها از ورود به محل کار خود منع شده
واحد تولیدی که  ۴اساس این گزارش، کارگران شاغل در 

نفر  1۳۶هستند در حدود در استخدام کارفرمایی واحد 
شود و از قرار معلوم کارفرما به منظور تعدیل  برآورد می

نفر از کارخانه  31قسمتی از این کارگران از ورود تعداد 
کارگر دیگر از کارخانه بسته بندی البرز،  3۶و  "پرس تولی"

نفر از  1تعداد . به درون محل کارشان جلوگیری کرده است
دارای قرارداد دائم هستند،  این کارگران تعدیل شده

باقیمانده کارگران به صورت قراردادی در استخدام کارفرما 
در خاتمه این گزارش به نقل از کارگران آمده است . اند بوده
پیش از این به دستور کارفرمای مشترک برای همه : که

فروردین ماه مرخصی اجباری تعیین  33کارگران تا تاریخ 
فروردین ماه، کارفرما به کارگران  ۴1روز شنبه . شده بود

تعدیل شده اطالع داده برای گرفتن نامه ترک کار خود به 
در این بین تعدادی از کارگران نامه .کارخانه مراجعه کنند 

ترک کار خود را گرفته اند تا بتوانند از مقرری بیمه بیکاری 
تولی "در عین حال کارگران تعدیل شده . استفاده کنند

مجموع : بندی البرزدر این رابطه گفتند وبسته "پرس
. میلیون تومان می رسد ۴1۶مطالبات مزدی آنان به حدود 

، اضافه 31این مطالبات مربوط به دستمزد اسفند ماه سال 
به  31تا اسفند  3۲، حق شیفت  فروردین 3۲کاری اسفند 

همراه چند سال سنوات و اضافه کاریها و تعطیل کاری ها 
اد کارگران تعدیل شده، در شرایط کنونی به اعتق. می شود

کند قطع یقین برای افرادی که در   که بیکاری بیداد می
موقعیت جسمی و سنی ما هستند؛ راه آبرومندی برای 

 .گذران زندگی و تامین معاش خانواده وجود ندارد
 

کارگر در پی توقف فعالیت  74بالتکلیفی 

 !تولید توسط کارفرما

ن ماه، یکی از کارگران کارخانه فروردی ۴1روز شنبه 
: های نرمه گفت کاغذی  نوظهور تولید کننده دستمال

های  های خود فعالیت مدیریت این کارخانه خالف وعده
کارخانه نوظهور را متوقف کرده و معیشت و امنیت شغلی 

. کارگر این کارخانه را به خطر انداخته است ۰۶بیش از 
توسط مدیریت این  هایی که پیش از این برخالف وعده

کارخانه در خصوص حمایت از کار و تولید داده شده بود، 
این کارخانه سازنده دستمال کاغذی   در عمل فعالیت
 ۳این کارگر با اشاره به عدم پرداخت . متوقف شده است

عدم پرداخت : ماه دستمزد کارگران این کارخانه افزود
نه تبدیل مطالبات مزدی کارگران برای مدیریت این کارخا

به عادت شده است و قابل درک نیست که با وجود اینکه 
محصوالت کارخانه به فروش می رسد چرا مطالبات مزدی 

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه . شود کارگران پرداخت نمی
تعداد کارگران کارخانه روز به روز در حال کاهش است می 

ابت امنیت افزاید، هیچ کدام از کارگران این کارخانه از ب
ای ندارند و به جد نگران معیشت خود و  شغلی خیال آسوده

 .هایشان هستند خانواده
 

و  یکارگر معدنچ کیباختن  جان

 !یدر البرز مرکزگرید کارگر تیمصدوم

کارگر واحد زغال  ۴ماه،  بهشتیارد 33روز دوشنبه  صبح
از توابع شهر  نییدر منطقه هلل بند پا یسنگ البرز مرکز

حادثهِ  نیدر ا. تونل دچار حادثه شدند زشیبر اثر ر رآب،یز
ساله جان خود را از دست داد و کارگر  ۲۶کارگر کی یکار
 تیدچار مصدوم نهیکمر و قفسه س هیاز ناح گریساله د ۲۳

 .منتقل شد رآبیز یشهدا مارستانیشده و به ب

 

تجمع کارگرانِ اخراجی و بازنشستهِ 

 !مقابل استانداری ،کارخانه قند

فروردین ماه، کارگران معترض قند  1۶روز چهارشنبه 
نفر می رسید، همراه  3۶۶یاسوج که تعدادشان نزدیک به 

هایشان با تجمع در مقابل ساختمان استانداری  با خانواده
های صنفی خود را مطرح  کهکیلویه و بویراحمد خواسته

نفر از کارگران اخراجی و بازنشستهِ  31۶حدود . کردند
سالِ پیش بدنبال مطالبات  ۴قند یاسوج، از حدودِ کارخانه 

. مزدی و سنواتی خود هستند که هنوز محقق نشده است
در این گزارش تاکید شده که درعین حال یکی از 

ترین مطالبات این کارگران، تخلیه واحدهای  اصلی
مسکونی سازمانی این کارخانه است که کارگران مورد نظر 

اخیرا کارفرمای این کارخانه . نداز سالها قبل ساکن آن هست
های سازمانی  برای گروهی از کارگران ساکن در خانه

کارخانه اخطاریه تخلیه فرستاده است، به همین دلیل با 
مراجعه به استانداری از مسئوالن این نهاد دولتی 

 .خواهیم به مشکالتمان رسیدگی کنند می

نفر از کارگران معترض پاالیشگاه که در  6

 !دستگیر شده بودند، آزاد شدند 1۹سال 

فروردین ماه، نعمت صادقی دادستان  ۴۲روز پنجشنبه 
کرمانشاه در یک نشست خبری به مباحث مطرح شده در 

در مورد : ارتباط با پاالیشگاه کرمانشاه اشاره کرد و گفت
گذاری آن مباحثی مطرح  اصل واگذاری پاالیشگاه و قیمت

یون مجلس، دیوان است که مراجع قانونی شامل کمیس
محاسبات و سازمان بازرسی در حال بررسی موضوع هستند 

ورود دستگاه قضا ارتباطی . کنند و به وظیفه خود عمل می
با اصل واگذاری و کیفیت آن ندارد و صرفا به دلیل تجمع 

توانست باعث  بدون مجوز و مستمر افرادی بود که می
گزارش به در این . اخالل در نظم، تخریب و توهین شود

اگر مطالباتی هست باید : نقل از دادستان کرمانشاه آمده که
به روش قانونی پیگیری شود، در غیر اینصورت زمینه را 

به همین دلیل . کند برای استفاده افراد مغرض فراهم می
ای در این خصوص برگزار شد و افراد تجمع کننده  جلسه

 1. گیری کنندمتعهد شدند از روال قانونی مطالبه خود را پی
دستگیر شده بودند که  31نفر هم در این رابطه در سال 

دی ماه : در خاتمه گزارش آمده که. همه آنها آزاد شدند
، کارگران پاالیشگاه نفت کرمانشاه در اعتراض به 31سال 

واگذاری پاالیشگاه به بخش خصوصی و زیر سئوال رفتن 
ودند که امنیت شغلیشان، چندین بار دست به تجمع زده ب

ل هم تعدادی از کارگران معترض دستگیر یبه همین دل

 .شده بودند

 

درصدی جانباختگان حوادث  28فزایش ا

 !کار در تهران

 ۴۳مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران روز دوشنبه 
فروردین ماه اعالم کرد؛ از ابتدای فروردین تا پایان بهمن 

نفر به دلیل صدمات ناشی  113تعداد ( 31)ماه سال گذشته 
این میزان در . از حوادث کار در این استان فوت کردند

 ۴۳نفر فوت شده،   ۴۳۶، 3۲مقایسه با مدت مشابه سال 
داد در این بازده زمانی تع. درصد افزایش را نشان می دهد

نفر دیگر  1از فوت شدگان دارای جنسیت مرد و نفر 111

 .اند زن بوده
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زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد، "

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

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

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

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

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

و غیر طبیعی می افتند، مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال 

خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر، وقتی 

جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و 

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

نها را به زور چوب قانون مجبور می سازد کردن نیستند، وقتی آ

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

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

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

د، این عمل با وجود این، شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دار

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

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

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

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

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

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

 "اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 

 

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

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

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

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

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

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

ه ناشی از اعمال و غیر طبیعی می افتند، مرگی به همان انداز

خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر، وقتی 

جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و 

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

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

ند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذیر این که در این شرایط بمان

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 

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

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

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

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

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

ولی در هر حال در . م وظیفهبیشتر ناشی از بی عملی ست تا انجا

 "اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 


