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 :سرسخن

 ترفند های بورژوازی 

 !برای تشدید استثمار کارگران
با ( 5231) اردیبهشت ماه امسال 32نشریه گاردین  در 

کارگران " :موسسه آکسفام  اطالع داد کهاستناد به گزارش 
شرکت های مواد غذائی در آمریکا به طور منظم از استفاده 

ه و در نتیجه گروهی از منع شد، های بهداشتی  از سرویس
بر اساس این . "اند کارگران ناچار به استفاده از پوشک شده

که یکی از  "تایسون "، کارگران کمپانی غذایی  گزارش
بزرگترین شرکت ها در زمینه مواد غذائی است به آکسفام 

، اند که مدیران با استهزا و تهدید به تنبیه و اخراج  گفته
از رده اند که کارگران سعی در کاهش مدت زمانی ک

روشن است که  .استفاده می کنندهای بهداشتی  سرویس
کمپانی مزبور با این اقدام کوشیده است شدت استثمار 

 .  کارگران را هر چه بیشتر افزایش دهدنیروی کار 
هزار کارگر در کمپانی  312به گزارش آکسفام بیش از 

کار اند  های مواد غذایی ایاالت متحده آمریکا مشغول به
هزار نفر از این کارگران در چند شرکت  522که  حدود 

پیلگیریم "، "پرودو"، "نوتایس"بزرگ مواد غذایی همانند 
در همه این شرکت . کار می کنند "ساندرسون"و  "پرایز
که محیط کار به خاطر بوی تهوع آور خون ، امعاء و ها 

... یرهاحشاء هزاران هزار گاو ، خوک ، مرغ و بوقلمون و غ
اگر کارگران تقاضای رفتن به غیر قابل تحمل می باشد ، 

ها  ، به درخواست آن تحقیر گشته، دستشوئی کنند 
 .شوند توجهی شده و یا تهدید به اخراج از کارخانه می بی

 های آمریکایی اقدام وحشیانه که شرکت جای تعجب نیست
محروم کردن کارگران حتی از رفتن به غیر انسانی  و

به انحاء وئی ، این طبیعی ترین نیاز انسانی را دستش
ه و چهره کارگر ستیزی خود را مختلف تکذیب کرد

آکسفام بر این تکذیب در شرایطی است که اما  .بپوشانند
کارگر این بخش از صنایع در  322اساس یک تحقیق از 

درصد از کارگران  02کند که بیش از  آمریکا تاکید می
 شود در طول کار به اجازه داده نمیها  اند که به آن گفته

ها کارگران را تهدید  شرکتاز  حتی بعضی. دستشویی بروند
،  استراحت درخواست کنند اند که اگر در هنگام کار، کرده

 2مه در صفحه ادا                            .اخراج خواهند شد

کارگر مجتمع آلومینیوم  088اعتصاب 

 !مزگانالمهدی هرمزآل در استان هر

کارگرِ مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل واقع  022بیش از 
اردیبهشت ماه ، برای  0در استان هرمزگان روز چهارشنبه 

دومین روز پیاپی ، مقابل درب ورودی کارخانه تجمع 
یکی از کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی با اشاره . کردند

صورت  به "اردیبهشت ماه ۷سه شنبه "به تجمع روز قبل 
مینیوم ودر مجتمع آل: مشخص در مورد مطالبات شان گفت

این کارگران . کارگر مشغول به کارند 3۰22المهدی حدود 
امنیت شغلی اند ، کارفرمای  هرگونه عالوه بر آن که فاقد

بخش خصوصی کارخانه در پرداخت مطالبات آنان بی 
از هفت ماه پیش که کارفرمای بخش . توجهی می کند

رد مجتمع  شده است ، در صدد حذف برخی از خصوصی وا
های ویژه  مزایای مربوط به حق افزایش تولید و پرداختی

اعیادِ کارگران است که از بدو تاسیس این مجتمع به آنان 
عالوه بر آن احتمال اخراج تعداد . پرداخت می شده است

زیادی از کارگران برای جبران کمبود منابع مالی کارخانه 
اما کارگران معترض با استناد به این که . استقوت گرفته 

کارفرمای بخش خصوصی ، در ابتدای ورود به کارخانه 
وعده پرداخت مطالبات و تامین امنیت شغلی آن ها را داده 

 .بود ، همچنان پیگیر معوقات مزدی خود هستند
اردیبهشت ماه ، سومین روز متوالی  3روز پنجشنبه 

 022ادامه یافت که بیش از اعتراض کارگران در شرایطی 
. نفر از کارگران این واحد تولیدی در تحصن حضور داشتند

در پی برپایی : یکی از کارگران در مورد تجمع امروز گفت
اردیبهشت ماه انجام  0و  ۷تجمعات صنفی که در روزهای 

ای در محل  شد ، شورای تأمین استان ، طی جلسه
رما موظف به استانداری هرمزگان مصوب کرد که کارف

بنابر این دلیل اعتراض امروز . کارگران است اجرای خواسته
توجهی کارفرمای کارخانه در اجرای مصوبه  کارگران ، بی

شورای تامین استان در خصوص پرداخت مجموع مطالبات 
در پی تداوم اعتراضات کارگران با . ها است صنفی آن

 3 پی گیری مسئوالن دولتی ، ظهر روز پنجشنبه وعده
اردیبهشت ماه ، تجمع اعتراضی کارگران مجتمع آلومینیوم 
المهدی هرمزآل در محوطه این واحد صنعتی ، موقتأ 

 .خاتمه یافت

 در باره زندگی 

 محمدرضا قنبرپوررفيق 
  

در خانواده  522۰آذرماه  32در روز  محمدرضا قنبرپوررفیق 
به همین دلیل هم از . ای کارگری چشم به جهان گشود

ن کودکی شرایط زندگی کارگران را با پوست و گوشت هما
خود تجربه کرده  و تحت تاثیر فعالیت های پدرش که از 
فعالین کارگری شرکت نفت بود با خواست ها و مبارزات 

پدر رفیق که از کارگران آگاه بود به . طبقه کارگر آشنا شد
دلیل مبارزاتش مدتی به جزیره خارک تبعید شد و یاد آوری 

یط دشوار تبعید پدر و وضع خانواده، هر چه بیشتر بر شرا
خشم و کینه او نسبت به مسببین این وضع یعنی نظام 

دوران تبعید خود با بازگشت پدرش از . ظالمانه حاکم، افزود
منطقه کارگرنشین  آنها درخانواده  ،در جزیره خارک

پدرش بعد از بازخرید . شدندشاه آباد ساکن   2ایستگاه 
 نفت، برای گذران و تامین معاش خانواده، شرکتشدن از 

محمدرضا جائی که . مغازه پنچرگیری اتومبیل باز کرد
وی . اولین تجربیات کاری خود را در آنجا کسب نمود 

و  کار میکرد آنجا و در کنار پدرتابستانها بعد از مدرسه در 
ضمن کمک به خانواده تجارب هر چه بیشتری در زندگی 

برادر رفیق . ر خود می آموختسخت و مشقت با
. دارای آگاهی سیاسی و افکار مارکسیستی بود محمدرضا

کمک شایانی  محمدرضاواقعیتی که به رشد سیاسی رفیق 
با  محمدرضابود که رفیق در چنین اوضاع و احوالی . کرد

های برادرش که دارای افکار مارکسیستی  توجه به آموزش
.  ا و رهرو پیگیر آن گردیدبود با جهان بینی طبقه کارگر آشن

وقتی که  کالس یازده رشته ریاضی را  محمدرضارفیق 
تمام کرد برای اتمام تحصیالت متوسطه به کالس شبانه 

 روزها در شرکت ضمن تحصیل شبانه، در دزفول رفت و 
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!ليسم جمهوری اسالمیمرگ بر رژیم وابسته به امپریا

  

 ...برای  ترفند های بورژوازی
5از صفحه   

این در حالی است که طبق قوانین کار در آمریکا ، برای هر 
دقیقه  51ت کار مداوم ، قرار است که کارگر چهار ساع

در چنین اوضاعی است که  .  زمان استراحت داشته باشد
در زمان کار  ه اند جز آن کهبرای کارگران چاره ای نگذاشت

 !از پوشک استفاده کنند

جلوه می در نگاه اول این موضوع بیشتر جوک و شوخی 
 فجایعدر شرایطی که شدت و وسعت  به خصوص .کند

در کشور های مرتکب شده توسط سرمایه داران خونخوار 
به حدی است که گاه  تحت سلطه

کسانی در پرتو آن می کوشند 
در خود  انفجایعی که سرمایه دار
اصطالح ه کشورهای متروپل و ب

 می کنندمتمدن و پیشرفته ایجاد 
اما نگاهی به .  را به حاشیه برانند

تاریخ نظام سرمایه داری نشان 
که  هیچ شوخی ای در  می دهد

کار نیست بلکه همچون همیشه 
کارفرمایان در تالش اند تا به هر 
وسیله ای که می توانند با افزایش 

، شیره جان کارگران را  شدت کار
بیشتر مکیده و  حاصل استثمار 
آنان را به دیگ کیمیائی سرمایه 

 . سرریز کنند
واقعیت این است که نظام سرمایه 

مانه است که داری سیستمی ظال
بر اساس استثمار وحشیانه نیروی 

،  در این نظام. کار بنیان یافته و گسترش پیدا کرده است
که زندگی انگلی شان از قبل کار و زحمت کارفرما ها 

به هر وسیله ای متوسل می شوند کارگران تأمین می شود 
تا با طوالنی تر کردن ساعت کار و پائین آوردن دستمزد و 

وئی در هزینه های تولید تا می توانند مقدار کال صرفه ج
با نگاهی به تاریخ سراسر . سود خود را باال تر ببرند

ستمگرانه سرمایه داری شاهد ترفند های گوناگونی هستیم 
که سرمایه داران به کار می برند تا با تشدید نرخ استثمار 

سرعت کار مقدار سود خود به کارگران و دادن شتاب بیشتر 
 .ایش دهندرا افز
، وابسته به حجم  جا که همه هستی سرمایه دار از آن

بنابراین ، ارزش اضافه ای است که کارگر تولید می کند 

منافع کارفرمایان  همواره این بوده که ساعات کار را ضمن 
زمانی که مدت حفظ سطح دستمزد طوالنی تر نمایند تا 

و  کارگر صرف تولید ارزش اضافه می کند بیشتر گشته
همچنین . گرددسرمایه داران ارزش اضافه بیشتری نصیب 

سرمایه داران با ایجاد محدودیت های بیشتر در شرایط کار 
و امکانات و زمان استراحت کارگران می کوشند به هدف 
حداکثر درجه استثمار و بهره کشی در محیط کار تحقق 

ضد انسانی ای نظیر اعمال محدودیت در  اقدام. بخشند
چنین نفس و دستشویی و غیره حاصل طبیعی زمان ت
اگر به فرض بر اساس  واضح است که .می باشد واقعیتی

ساعت کار کند  0قرارداد بین کارگر و کارفرما کارگر باید 

تا چهار ساعت ارزش اضافه نصیب کارفرما شود همه 
 0تالش کارفرما این خواهد بود که تا می تواند در این 

گر بیشتر استفاده کند و شدت کار ساعت از نیروی کار کار
به همین دلیل هم اگر کارگر به جای . را بیشتر کند

دستشوئی رفتن کار کند همان مدت زمانی که قرار بوده 
صرف دستشوئی شود نیروی کارش به کار گرفته شده و 

بی دلیل . سود بیشتری به جیب کارفرما ریخته می شود
ها در ایاالت  یکی از همین کمپانی "تایسون"نیست که 

متحده آمریکا که در این گزارش در باره اش صحبت شده 
سود خالص آن نزدیک به "امسال پیش بینی کرده که 

چهل درصد رشد داشته و به بیش از یک و نیم میلیارد 
هر چه این سود در واقع حاصل چپاول  . "دالر خواهد رسید

 به قیمت ئینیروی کار است که با چنین شگرد هابیشتر 

تحمیل شرایط غیر انسانی به همه کارگران به خصوص به 
قیمت تحمیل رنج و عذاب به زنان کارگر که در دوران 

 بارداری نیازهای بیشتری جهتماهانه و یا در زمان عادت 
دارند ، افزایش یافته  های بهداشتی سرویساستفاده از 

 .است
کارل مارکس اندیشمند بزرگ طبقه کارگر که کارگران 

ن کشف قانونمندی های حاکم بر نظام سرمایه داری جها
را مدیون وی می باشند زمانی در تشریح نظام ظالمانه 

سرمایه از بدو تولد از فرق سر " :سرمایه داری نوشت که

 حال ".می چکد خون و کثافت ، ، از هر منفذش تا نوک پا
مورد اگر کارگران تنها به همین خبر 

ن خود را در ذه دقت کنند و آنبحث 
حالجی نمایند معنای این جمع بندی 

از تاریخ سرمایه داری را بهتر عمیق 
جنایات سرمایه . درک خواهند کرد

داران تنها به جنگ هائی که هر روز 
و در چهار گوشه جهان  راه انداخته و 

  .خالصه نمی شود، راه می اندازند 
سرمایه داران هر روز و هر ساعت در 

ره جان محیط کار با کشیدن شی
و  کارگران دارند جنایت می کنند

درست برای حفظ و تداوم جنایات 
خود در حق کارگران و زحمتکشان 
است که جنگ راه می اندازند و به هر 
اقدام وحشیانه دیگری متوسل می 

 بر اساس چنین واقعیتی .شوند
ضرورت تالش برای نابودی این نظام 
جهنمی در مقابل کارگران جهان قرار 

تجربه نشان داده که طبقه کارگر به رهائی . است گرفته
مسلم . نخواهد رسید مگر با نابودی نظام سرمایه داری

است که در این راه روشنفکران کمونیست با بردن آگاهی 
. سوسیالیستی به میان کارگران باید به یاری آن ها بشتابند

تنها به دست خود  ولی شکی نیست که رهائی کارگران
است که به همین دلیل  و پذیر است نکارگران امکا

با دست خود "در سرود انترناسیونال می خوانند  کارگران
در  اًاساس این هدف. "در پیکار های بی امان، گیریم آزادی 

جریان مبارزه سیاسی انقالبی که نابودی نظام حاکم را 
 .خواهد بودامکان پذیر ، هدف قرار داده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ایجاد محدودیت های بیشتر در شرایط کار و امکانات و زمان  سرمایه داران با

استراحت کارگران می کوشند به هدف حداکثر درجه استثمار و بهره کشی در محیط 

ضد انسانی ای نظیر اعمال محدودیت در زمان تنفس و  اقدام. کار تحقق بخشند

گر به ا واضح است که .می باشد چنین واقعیتیدستشویی و غیره حاصل طبیعی 

ساعت کار کند تا چهار  8فرض بر اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما کارگر باید 

ساعت ارزش اضافه نصیب کارفرما شود همه تالش کارفرما این خواهد بود که تا می 

ساعت از نیروی کار کارگر بیشتر استفاده کند و شدت کار را بیشتر  8تواند در این 

رگر به جای دستشوئی رفتن کار کند همان مدت زمانی به همین دلیل هم اگر کا. کند

که قرار بوده صرف دستشوئی شود نیروی کارش به کار گرفته شده و سود بیشتری 

یکی از همین کمپانی  "تایسون"بی دلیل نیست که . به جیب کارفرما ریخته می شود

ل پیش ها در ایاالت متحده آمریکا که در این گزارش در باره اش صحبت شده امسا

سود خالص آن نزدیک به چهل درصد رشد داشته و به بیش از یک و "بینی کرده که 

 ."نیم میلیارد دالر خواهد رسید

 کارگران اخراجی معدن چشمه پودنه ، پس از اعتراضات متعدد ، 

 !جاده منتهی به محل کارشان را بستند
نفر از کارگران اخراجی معدن چشمه پونه به دلیل  322کم حدود  هشت ماه ، دستاردیب ۰صبح روز شنبه : به گزارش ایلنا

های صنفی خود ، در اطراف محل کارشان تجمع کرده و ضمن بستن  نتیجه ماندن پیگیری و مذاکره برای وصول خواسته  بی
که تا این لحظه مسئوالن  معترضان مدعی هستند. و بازگشایی معدن شدند 3۰جاده ، خواهان دریافت معوقات مزدی سال 

نتیجه بودن مذاکراتی که در روزهای  کارگران پس از بی. های قانونی آن ها توجه نکرده اند مربوطه آن طور که باید به خواسته

 .اند ، تصمیم به برپایی این تجمع اعتراضی گرفتند گذشته با مدیران اداری شهرستان و استان کرمان داشته
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!چاره رنجبران، وحدت و تشکيالت است

  

 ادعاهای بی شرمانه 

 مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایالم

 !کارگر 2در رابطه با جان باختن  
به دنبال جان باختن دو کارگر واحد الفین شرکت 

اردیبهشت ماه ،  53و  55پتروشیمی ایالم در روز های 
اردیبهشت ماه در  52مدیر عامل این شرکت ، روز دوشنبه 

در رابطه با ( شیمی ایالمشرکت پترو)گفتگو با سایت پرتال 
اردیبهشت ماه ، روز  55روز شنبه : حادثه روز اول گفت

کارگر ، حادثه ناگوار و تلخ در پتروشیمی ایالم رخ داد که 
نامبرده کارگر کشته شده را . منجر به مرگ یک کارگر شد

اما با این همه . از داربست بندهای حرفه ای معرفی نمود
دث مشابه مقصر را خود کارگران در توجیه این حادثه و حوا

معرفی کرد که بر اثر بی احتیاطی در چنین حوادثی جان 
سپس به حادثه دوم پرداخت و . شان را از دست می دهند

ضمن تاکید بر این که همه مسائل ایمنی را شرکت در نظر 
گرفته ، مرگ کارگر جوشکار را از به دلیل از دست دادن 

مدیر عامل شرکت .  دتعادل خود و سقوط اعالم نمو
پتروشیمی ایالم در این گفتگو برای محکم کاری و بر 
داشتن بار مسئولیت شرکت در این حوادث ، مدعی شد که 
پتروشیمی ایالم به مانند دیگر شرکت های پتروشیمی در 
دنیا و کشور و دیگر واحدهای صنعتی ، از ابتدای کلنگ 

طای انسانی زنی تاکنون با حوادثی همراه بوده است که خ

نامبرده .  در آن عامل بروز اکثر این حوادث بوده است
همچون همه کارگزاران بی شرم سرمایه داری جهت 
توجیه ناامنی محیط کار در پتروشیمی ایالم و فقدان 
وسائل ایمنی به داستان سرائی در مورد کل حوادث حین 

در کشور ما ساالنه نزدیک : کار در کشور پرداخته و گفت
هزار از  51هزار حادثه ناشی از کار رخ می دهد ، که  33به 

روزانه . آن ها مربوط به کارگران بخش ساختمانی می باشد
نفر جان خود را از این  1در ایران به صورت میانگین 

نفر در  5۰22و ساالنه بیش از . طریق از دست می دهند
کشور بر اثر حوادث فیزیکی ناشی از کار ، جان خود را از 

سپس به جای ناراحتی از مرگ کارگرانی . دهند ت میدس
که در این واحد پتروشیمی جان باختند با بی شرمی تمام 

کارگری که به انحاء مختلف از کار بی کار : اعالم کرد که
می شود یا با حادثه دچار ضایعه ای می شود ، یا جان خود 

ساعت  ۷122را از دست می دهد ، با مرگ او ، شرکت 
به عبارتی دیگر یک مدیر .  را نابود شده می بیند روزکاری

شرکت هرگز نمی خواهد کارگر خود را زودتر از موعد 
بازنشستگی از دست بدهد چون هزینه های زیادی برای 

 .شرکت به بار می آورد
جالب است که علیرغم تبلیغات ریاکارانه این مدیر عامل 

به جان  بی شرم در پی وقوع دو سانحه مزبور ، که منجر
کارگر پیمانکاری واحد الفین پتروشیمی ایالم  3باختن 

گشت ، کارگران این بخش خواستار بازبینی شرایط و 

بنا برگزارشی به . کاهش ساعات کار روزانه خود شدند
اردیبهشت ماه ، یکی از کارگران این  51تاریخ چهارشنبه 

در حال حاضر : واحد صنعتی در این خصوص گفت
استه صنفی کارگران واحد الفین پتروشیمی ، ترین خو عمده

کاهش ساعات روزانه کار است و در همین رابطه در 
هایی از کارگران از طریق اجتماع صنفی  روزهای اخیر گروه

در پایان این گزارش آمده . اند این موضوع را مطرح کرده
از قرار معلوم پس از این حوادث ، ساعت روزانه : است که

عصر  ۷صبح تا  ۷ن مجتمع که از حوالی کار کارگران ای
ساعت کار روزانه گروهی . بود کمی کاهش داده شده است

 1صبح تا  ۷از این کارگران با دو ساعت کاهش از ساعت 
عصر تغییر کرده است و در همین رابطه ، باقی کارگران 
پتروشیمی ایالم نیز خواستار کاهش ساعات کار روزانه خود 

 .هستند
 

ه کارگران کارخانه آلومینیوم تجمع دوبار

 !المهدی در مقابل استانداری هرمزگان
بر اساس گزارش یکی از کارگران معترض این واحد 

 51صنعتی ، از ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه 
کارگر مجتمع آلومینیوم  222اردیبهشت ماه ، بیش از 

المهدی در اعتراض به عملی نشدن وعده کارفرما مبنی بر 
مطالبات صنفی کارگران ، مقابل ساختمان پرداخت 

 .استانداری هرمزگان تجمع کردند
دلیل تجمع امروز کارگران مقابل ساختمان : وی اضافه کرد

استانداری هرمزگان ، مشخص شدن وضعیت کارخانه و 
. کارگران در جلسه امروز اعضای شورای تامین استان است

وز صبح امر 3اعضای شورای تامین استان از ساعت 
با حضور نماینده سازمان ( اردیبهشت ماه 51)چهارشنبه 

خصوصی سازی ، کارفرمای بخش خصوصی ، نماینده 
مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی و نمایندگان 

 .اند کارگری تشکیل جلسه داده
 

گری ماشین سازی  کارگران کارخانه ریخته

 !تبریز دست به اعتصاب زدند

کارگر  312دیبهشت ماه ، حدود ار 32صبح روز دوشنبه 
گری ماشین سازی واقع درشهرک صنعتی  کارخانه ریخته

تا کنون  3۰قراملک تبریز ، به دلیل این که از اسفند ماهِ 
پرداخت مطالبات مزدی و حق بیمه کارگران با وقفه روبرو 
شده است ، کار را متوقف و در محوطه کارخانه دست به 

ه یکی از کارگران معترض ، به گفت. تجمع اعتراضی زدند

 5از صفحه     ...محمد رضا قنبر پور رفیق در باره زندگی

تجربه کار .  نیشکر هفت تپه بود مشغول بکار شدکارخانه که در هفت تپه ناظر  "راه پل"روزها در شرکت آمریکایی 
به طور روزمره در محیط کار توسط کارفرمایان و در مجتمع نیشکر هفت تپه  و دیدن ظلم ها و ستم هائی که 

آگاهی سیاسی او را هر چه بیشتر پاالیش می داد و افکار او را به سوی یافتن ران روا می شد بر کارگصاحبان کارخانه 
در شرایطی که دیکتاتوری حاکم در آن سال ها . راه های مبارزه و رهایی کارگران از این وضع تاسف بار سوق می داد

خیلی زود او را به  ، واقعیات عینی ده بودزیر سرنیزه لگدمال کر و حق طلبی در جامعه را امکان هر گونه تشکل آزاد 
جنبش مسلحانه از چند سال پیش در آن دوران . با سطه سرنیزه  جهت رهائی کارگران رساندقاطعانه ضرورت مبارزه 

دیده از طریق برادر خود  محمدرضا رفیقو آموزش های مارکسیستی ای که این واقعیت  .در جامعه شکل گرفته بود
با برجستگی  مبارزه قهر آمیز با دیکتاتوری حاکم را  درستی ، ه در زندگی و محیط کار پیدا کرده بودبود و تجربیاتی ک

وشن بود که مانند بسیاری دیگر از جوانان آگاه جامعه، ر محمدرضا اکنون برای رفیق. تمام در مقابل وی قرار داده بود
ا نظام جهانی امپریالیستی تنیده می باشد و توسط یک نظام سرمایه داری حاکم که براه درست مبارزه با ظلم و ستم 

به همین دلیل هم  به دنبال ارتباط برادر بزرگش با سازمان . کدام است دیکتاتوری خشن و عریان حفاظت می گردد،
چریکهای فدائی خلق ایران و پیشنهاد پیوستن به این جریان انقالبی وی بدون لحظه ای تردید به این پیشنهاد پاسخ 

از خوزستان به سوی تهران حرکت  5211در فروردین که در واقع معلم وی بود ثبت داده و با برادرش احمدرضا م
 . نمود

و پیروزی  ها و ایده آل های خود را در حرکت متاسفانه در همین زمان سازمانی که او به آن عشق می ورزید و آرمان
در جریان یورش تنها یک ماه بعد به همین دلیل .  ته بوددشمن قرار گرفیک هجوم بزرگ از سوی آن می دید مورد 

به یکی از پایگاه های سازمان چریکهای فدائی  11اردیبهشت ماه سال  32وحشیانه نیرو های سرکوبگر رژیم شاه در 
قهرمانانه با همراه با تعدادی از یارانش پس از آن که کارگران و زحمتکشان  یار محمدرضارفیق  ،در کوی کنخلق 

آرمان   او به .های طبقه کارگر نمود ن راه تحقق آرماندرا فدای هموار نمو  جانش سلطنت جنگید،مزدوران رژیم 
د ندر تالش وقفه ناپذیر میلیون ها کارگر تا پیروزی قطعی تداوم خواه ،با مرگ ویمی دانست  کهباور داشت هائی 
ارگر بود که شجاعانه در راه مبارزه ای بدون نمونه یک رهرو آگاه و مبارز طبقه ک محمدرضا قنبرپوررفیق  .یافت

بازگشت گام گذارد و تا آخرین لحظه به آرمان هایی که ضرورت تحقق آنها را با پوست و گوشت خود لمس کرده 
 .بود، وفادار ماند

 !راهش پر روهرو باد.  یاد او همیشه در قلب توده های رنج و کار باقی خواهد ماند
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!تشکل های مستقل کارگری، حق مسلم کارگران  است

  
گری ماشین سازی تبریز تا قبل از اسفند ماه  شرکت ریخته

ولی بعد از ( سازمان گسترش نوسازی)، دولتی بود  3۰سال 
به بخش خصوصی  ۰۰های اصل  آن در راستای سیاست

و از آن زمان . واگذار شد( به صندوق بازنشستگی فوالد)
تر شده و عمده  ران بدتاکنون وضعیت مالی کارخانه و کارگ

بر اساس این . مزایای شغلی کارگران قطع شده است
گری ماشین سازی تبریز در این  کارگران ریخته: گزارش

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

 .شدند
 

 رمعوقه کارگران پیمانکا هنوز دستمزدهای

 !عسلویه پرداخت نشده است 53 ز فا
بر اساس گزارش یکی از کارگران پیمانکاری در منطقه 

 302ای که از سوی کارفرمای  عسلویه ، با وجود وعده
عسلویه ، در خصوص پرداخت  53 کارگر پیمانکاری در فاز 

معوقات مزدی آن ها داده شده بود ، در نهایت تا عصر روز 
نفر از این کارگران  32، تنها چهارشنبه یکم اردیبشهت ماه 

بر اساس این . موفق به دریافت معوقات مزدی خود شدند
از جانب کارفرما به باقی مانده کارگرانی که هنوز : گزارش

بابت معوقات مزدی خود طلبکارند ، اعالم شده است که به 
دلیل تامین نشدن اعتبارات مالی ، تسویه حساب با آن ها 

در . شت ماه به تعویق خواهد افتاداردیبه ۰تا روز شنبه 
: گزارش مزبور در خصوص وعده کارفرما آمده است که

فروردین ماه با حضور  33طی جلسه ای که یکشنبه 
کارفرما ، نماینده کارگران معترض و مسئوالن اداری 
منطقه ویژه عسلویه برگزار شد ، مقرر شده بود تمامی 

کم اردیبهشت معوقات مزدی کارگران تا روز چهارشنبه ی
به همین دلیل هم کارگران که تا . ماه پرداخت شود

روزهای قبل این جلسه در محل ورودی پروژه دست به 
تجمع صنفی همراه با سکوت زده بودند ، پس از اطمینان 
از قطعی بودن پرداخت معوقات مزدی خود به اعتراضات 

و تا روزهای  3۰خود که از واپسین روزهای سال  صنفی
 .یز ادامه داشت ، پایان دادنداخیر ن

اردیبهشت ماه ، با این  2بر اساس این گزارش روز دوشنبه 
کارگر  502که در رسانه ها خبر داده شد که معوقات مزدی 

عسلویه توسط کارفرما  53 کارگر پیمانکاری در فاز  302از 
اردیبهشت ماه  0پرداخت شده است ، اما در روز چهارشنبه 

کارگر که مزد های شان  522ضافه شدن خبر رسید که با ا
کارگر باقی مانده از قبل ، تعداد  522پرداخت نشده به 

نفر رسیده  322کارگرانی که حقوق شان پرداخت نشده به 
 .است

این وضعیت در حالی است که بیشتر کارگران طلبکارِ  
اند  گروه نخست ، هنوز موفق به تسویه حساب کامل نشده

ای که پیش تر از سوی  هو به صورت مشخص وعد
کارفرمای آن ها در خصوص پرداخت شدن مطالبات شان 

داده شده بود ، ( یکم اردیبهشت ماه)تا روز چهارشنبه 

 .همچنان برآورده نشده است

 

به دنبال مبارزات کارگران معدن زغال 

ماه  3سنگ طزره ، یک ماه از مجموع 

 !معوقات مزدیِ آن ها پرداخت شد
اردیبهشت ماه ، کارگران  ۰اریخ شنبه به گزارشی به ت

در روز : معدن زغال سنگ البرز شرقی اظهار داشتند
فروردین ماه ، معادل یک ماه از مجموع  22دوشنبه 

کارگران معدن . معوقات مزدی خود را دریافت کرده اند
ماه مزد پرداخت  2طزره که جدا از مطالبات جاری بابت 

این اتفاق : ، اذعان داشتندنشده از کارفرمای خود طلبکارند 
فروردین ماه ، درست یک روز قبل از  22صبح روز دوشنبه 

. ورود رئیس جمهوری به استان سمنان اتفاق افتاده است
کارفرمای معدن : در این گزارش در ادامه آمده است که

طزره به کارگران گفته است ، چنان چه ذوب آهن اصفهان 
ای استخراجی معدن ه سنگ در مقام خریدار اصلی زغال

طزره به تعهدات مالی خود عمل کند ، تمامی مطالبات 
ای کارگران تا دو هفته آینده پرداخت خواهد  مزدی و بیمه

 .شد

 

 :کارگران معدن زغال سنگ همکارفریاد 

 "!این دولت به فکر کارگران نیست"

اردیبهشت  33روز چهارشنبه سایت کاروانسرا ،  به گزارش
ا سفر روحانی و هیئت دولت به استان همزمان ب ماه ،

خانم موالوردی نیز به راور  -کرمان ، نماینده ویژه روحانی 
سفر کرد ، اما به خاطر مشکالت متعدد معادن شهرستان 

وزیر صنعت هم در شهرستان راور حضور پیدا کرد و در  ،

در همین  .جلسه شورای اداری این شهرستان شرکت کرد
ار به جهت مطرح کردن کارگران معدن همکحال 

در همان محل جلسه ، تجمعی را بر گزار  مشکالت خود
کارگران از مشکالت خود و امنیت شغلی و به . می کنند

خصوص عدم پرداخت حقوق چند ماهه خود می گویند و 
خواهان بررسی این موضوع از سوی نعمت زاده وزیر 

: در مقابل وی می گوید. صنعت معدن و تجارت می شوند
ا برای همین موضوع به شهرستان شما سفر کرده ایم و م"

کارگران این . "در این جلسه مشکالت را بررسی می کنیم
معدن ، محل را علیرغم این که در زیر باران شدید و بدون 
سرپناه بودند ترک نمی کنند و منتظر می مانند که نتیجه 

وزیر بدون  با پایان جلسه. تصمیم جلسه را دریافت کنند

دارد که با  جه به این موضوع ، قصد ترک محل راتو
اعتراض کارگران مواجه می شود و جلوی خودروی او را 

چرا : کارگران می گویند .می گیرند تا پاسخ او را بشنوند

وزیر صنعت هیچ قولی نمی دهد و این دولت به فکر 
 !!کارگران نیست

 

کارگران خرم آباد در آستانه روز جهانی 

 !ر افزایش دستمزد ها شدندکارگر خواستا
اردیبهشت ماه ، جمعی از کارگران  ۰به گزارش روز شنبه 

خرم آباد در آستانه روز جهانی کارگر با صدور اطالعیه ای 
نسبت به تعدیل های گسترده ، تعطیلی واحدهای تولیدی 

در متن این . و حداقل دستمزد زیر خط فقر اعتراض کردند
از کارگران کارخانه های اطالعیه که به امضای جمعی 

یخچال سازی پارسیلون خرم آباد و کارخانه کاشی سامان 
بروجرد رسیده است ، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن 

امسال در شرایطی به استقبال : روز جهانی کارگر آمده است
رویم که فقر ، گرسنگی و بیکاری ، کمر ما را  این روز می

هایمان ربوده و  ن را از سفرهزیر بار مشکالت خم نموده و نا
تعیین حقوق . است محرومیت را برایمان به ارمغان آورده

هزار تومانی برای سال جاری ، ستمی مضاعف بر ما  022
معنای تحمیل فقر افزون تر بر ما  و این به. نماید تحمیل می

ما امروز هم صدا و هم گام با . و خانواده های مان است
ر تعیین دستمزد عادالنه با توجه به سایر کارگران ، خواستا

تورم موجود در اقتصاد کشور بوده و بر زندگی بهتر اصرار 
در ادامه اطالعیه کارگران از روند تعطیلی های . داریم

: گسترده در صنایع ،  ابراز نارضایتی کرده اند و گفته اند
تعدیل نیروی کار و تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی و 

بی کار شدن عده زیادی از کارگران تولیدی ، موجب 

 .گردیده و بر نگرانی ما افزوده است
 

 خوزستان هر هفتههای کارگران شهرداری 

 !دست به تجمع اعتراضی می زنند
اردیبهشت ماه ، دبیر  51بر اساس گزارش روز چهارشنبه 

انتصابی خانه ضد کارگر خوزستان در گفتگو با ایلنا با اشاره 
های استان خوزستان  ارگران شهرداریبه معوقات مزدی ک

ها در استان  وضعیت شغلی کارگران شهرداری: گفت
دیرکرد در پرداخت ، در . خوزستان بسیار نامساعد است

توان  و در واقع می. های استان وجود دارد همه شهرداری
گفت میانگین معوقات مزدی کارگران مجموعه 

طوری که هر  به.  ماه است 2های استان ، باالی  شهرداری
هفته شاهد تجمع کارگران شهرداری در یکی از نقاط 

وی به تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر . استان هستیم
این : کارگران شهرداری خرمشهر اشاره کرد و گفت

و . ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند ۰کارگران حدود 
به . اند ها نسبت به این عدم پرداخت ، اعتراض کرده بار
توان به کارگران شهرداری  ای دیگر ، می نوان نمونهع

.  ماه معوقات مزدی دارند 0اندیمشک اشاره کرد که حدود 
نامبرده در این گفتگو اعتراف می کند که  کارگران قرارداد 

های خوزستان نیز با مشکل مشابهی  مستقیم شهرداری
ها نیز به موقع پرداخت  مواجهند و مطالبات مزدی آن

  .شود نمی
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!زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب

  

 تجمع اعتراضی 

 !کارگران کارخانه نساجی اردبیل
 51به گزارش خبرگزاری مهر ، ظهر روز چهارشنبه 

، کارگران معترض کارخانه بزرگ  31اردیبهشت ماه 
، به  "رتا تجارت زرین"نساجی اردبیل موسوم به شرکت 

منظور پیگیری مطالبات و حقوق معوقه خود ، در مقابل 
بیل تجمع کرده و از مسئوالن ساختمان استانداری ارد

در این تجمع ، . خواستار پاسخ گویی به مطالبات خود شدند
کارگران با اشاره به مشکالت معیشتی به دلیل عدم 
دریافت مطالبات مزدی خود در طی چند سال گذشته ، 
خواستار حضور و پاسخ گویی شخص استاندار اردبیل و 

ران این یکی از کارگ.رسیدگی به مشکالت شان شدند
کارخانه با بیان این که حق و حقوق کارگران این واحد از 

در شرایط : سال ها پیش پرداخت نشده است ، یادآور شد
فعلیِ اقتصادی ، عدم دریافت حقوق حتی برای یک ماه ، 

اما اکثر کارگران این کارخانه . کمر کارگر را می شکند
چ مدیری و هی. بیش از چندین ماه حقوق خود را نگرفته اند

در این مجموعه ، تکلیف مطالبات برجا مانده کارگران را 

 .مشخص نمی کند
 

و  نفر از کارگران مجتمع کشت  488تجمع 

، ای مطالبات بیمه برایصنعت هفت تپه ، 

 !در محوطه کارخانه

یکی از کارگران معترض حاضر در تجمع ، با اعالم  این 
 50شنبه )دلیل اعتراض امروز : خبر ، اظهار داشت

 52، کارگران نی بر ، وصول نشدن حدود ( اردیبهشت ماه
 33تا  20میلیارد حق بیمه فصول بی کاری سال های 

که پس از سال ها ، هنوز پرداخت . کارگران فصلی است
در این خصوص ، دولت : وی هم چنین افزود. نشده است

 3برِ  بدنبال اعتراضات کارگران نی 32ای را در سال  مصوبه
تمع نی شکر هفت تپه و کارون شوشتر در خوزستان و مج

در آن مصوبه برای برطرف شدن مشکل . تهران صادر کرد
ای کارگران نی بر مجتمع نیشکر هفت تپه ،  فاصله بیمه

میلیون از آن  51میلیارد تومان اختصاص داد که  31دولت 
با . وصول شد و تعداد زیادی از کارگران بازنشسته شدند

س از گذشت دو سال از تصویب این مصوبه ، این حال پ
هنوز پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری کارگران ، 

های کارگران نی بر ،  یکی دیگر از خواسته. مشخص نیست
کارگران نی . ادامه همکاری کارگران در ایام بیکاری است

خواهند کارفرما در  کنند می بر که به صورت فصلی کار می
. یمه آنان نیز پیشاپیش پرداخت شده استایام بیکاری که ب

 .آنان را در بخش های دیگر بکار گیرد

 

تجمع اعتراضی کارگران نساجی پارسیلون 

خرم آباد ، در اعتراض به وضعیت نامعلوم 

 !شغلی و تعویق مطالبات مزدی

اردیبهشت ماه ، جمعی از کارگران  33صبح روز چهارشنبه 
د در استان لرستان ، در کارخانه نساجی پارسیلون خرم آبا

اعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی و بالتکلیفی در دریافت 
مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان استانداری لرستان 

به نقل از کارگرانی که در تجمع . تجمع بر پا کردند
شود که به رغم  اند گفته می اعتراضی مزبور شرکت داشته

خ قاطعی از سوی هائی که کردیم ، اما هیچ پاس پیگیری
کارفرما برای دریافت مطالبات مان نشنیدیم و به همین 

مان  دلیل ناچار شدیم برای احقاق حقوق از دست رفته

در کارخانه نساجی : کارگران می گویند .تجمع کنیم
نفر کارگر رسمی فعالیت دارند که از  532پارسیلون بیش از 

 3۰ل عالوه بر آن عیدی سا. اند دی ماه حقوق نگرفته
کارگران هنوز پرداخت نشده و حق عیدی و پاداش سال 
های گذشته کارگران نیز به صورت کامل پرداخت نشده 

کارگران اطالع رسانی کردند : بر اساس این گزارش .است
کارگر قراردادی  312ماه قبل نیز حدود  ۰که حدود 

کارخانه از سوی کارفرما به بهانه مشکالت مالی با اتمام 

این تجمع اعتراضی روز  .اند کار ، اخراج شدهقرارداد 
اردیبهشت نیز ادامه یافت که با سفر از قبل  22پنجشنبه 

بنابر این . اعالن شده وزیر کشور به این استان ، مقارن شد
کارگران خواستار رسیدگی وزیر کشور به مشکالت صنفی 

کارگران نساجی پارسیلون خرم آباد طی دو . خود شدند

معوقات  جمعات متعددی را در اعتراض بهسال گذشته ت
 .اند مزدی و مشخص نبودن شرایط ادامه کارشان برپا کرده

 

اهواز  2تجمع کارگران شهرداری منطقه 

 در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی
یکی از کارگران معترض شهرداری اهواز در یک اطالع 

اردیبهشت ماه ،  53صبح روز یکشنبه : رسانی اعالم داشت
رگران خدماتی فضای سبز منطقه دو شهرداری اهواز ، کا

در اعتراض به معوقات حقوقی خود دست از کار کشیده و 
. در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز ، تجمع کردند

این کارگران که در استخدام شرکت پیمانکاریِ صنعتگرانِ 
جوان نادرِ کارون هستند ، در این تجمع خواستار پاسخ 

ئوالن شرکت پیمانکاری در خصوص عدم قاطع مس
و فرودین  3۰های اسفند  پرداخت دو ماه دستمزد در ماه

یکی دیگر از : این گزارش می افزاید. سال جاری شدند
کارگر  فضای سبز  322موارد مورد اعتراض بیش از 

شهرداری منطقه دو اهواز ، محدودیت حق اوالد و بیمه 

 .های آنان است خانواده
 

ر پلی اکریل اصفهان از بهمن ماه کارگ ۰88

 !دستمزد دریافت نکرده اند  34

جمعی از کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان روز دوشنبه 
اردیبهشت ماه ، از معوقات مزدی خود خبر داده و اظهار  2

با وجود این که مدیریت این کارخانه در اواخر سال : داشتند
کارگران به گذشته تغییر کرده است ، بهبودی در وضعیت 

دستمزد . وجود نیامده و حتی اوضاع بدتر نیز شده است
پرداخت نشده و عالوه  3۰کارگر از بهمن ماه  5۷22حدود 

ماه مزایای  ۰بر این سه ماه دستمزد معوقه ، کارگران 
این کارگران در روزها و . مزدی پرداخت نشده نیز دارند

ات هفته های گذشته در اعتراض به عدم پرداخت مطالب
مزدی خود ، اجتماعات صنفی متعددی ترتیب داده اند که 

یکی . تا این لحظه با بی توجهی کارفرما مواجه شده است
متاسفانه هزینه جابجا : از کارگران در این رابطه می گوید

شدن تصمیمات مدیران و باالدستی ها را کارگران می 
و جالب این جاست که مدیریت کارخانه در هفته . پردازند

های گذشته هیچ وعده ای جهت پرداخت مطالبات مزدی 
 .به کارگران نداده است

 

 کارگران ساختمانی شرکت 

 !عمران پرند دست به تجمع زدند
، کارگران ساختمانی  اردیبهشت ماه 53صبح روز یکشنبه 

، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات  شهر پرند 2فاز 
، در مقابل  مزدی خود از سوی پیمانکاران این شرکت

. ساختمان شرکت عمران پرند تجمع اعتراضی بر پا داشتند
کارگران معترض در خصوص تجمع امروز اظهار  یکی از
کارگر ساختمانی شاغل در  522ما بیش از : داشت
که تحت  شهرک پرند هستیم 2های تجاری فاز  پروژه

اما از پنج .  مسئولیت چند شرکت پیمانکاری کار می کنیم
گزارش به نقل از این کارگر . دستمزد نگرفته ایم ماه قبل

، به دالیلی که  3۰از آذر ماه سال : معترض می افزاید
کارفرمایان شرکت های پیمانکاری آن را مشکالت مالیِ 

کنند ،  ناشی از عدم دریافت پایان کارِ شهرداری عنوان می
دستمزد کارگران ساختمانی شاغل در این پروژه را پرداخت 

 .نندک نمی
 

جان باختن یک کارگر بر اثر ریزش سنگ 

 !در تونل محور سوادکوهِ شهر شیرگاه
 0رئیس اداره راه و شهرسازی سوادکوه ، روز چهارشنبه 

در تونل : اردیبهست ماه ، در یک اطالع رسانی اعالم کرد
شماره یک محور سوادکوه ، محدوده شهر شیرگاه که 

بر اثر ریزش سنگ ، کارگران در آن مشغول به کار بودند 
سالهِ یکی از شرکت های راه سازی که در  3۷کارگر 

قسمت نصب سازه های حفاظتی در تونل مشغول کار بود ، 
در اثر بر خورد یک قطعه سنگ از دیواره تونل با سر وی ، 

 .جان خود را از دست داد
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!ه تنها راه رسيدن به آزادی ستزنده باد مبارزه مسلحانه ک

  

کارگر در اثر  ۰کشته و یا مصدوم شدن 

 ! انفجار خط لوله گاز گچساران

اردیبهشت ماه ، در اثر انفجار خط لوله  30روز سه شنبه 
نفر از کارگران و عوامل اجرایی مجروح  2گاز گچساران ، 

در این حادثه  .و پیمانکار پروژه نیز جان خود را از دست داد
که به دنبال ترکیدگی لوله در پی عملیات برشکاری سرد 

ت ، یکی از بر روی خط لوله چهار اینچ گاز اتفاق افتاده اس
 .مجروحان حادثه از ناحیه پا دچار قطع عضو شده است

 

ارِ صیادِ لنج د 388 تجمع اعتراضی

 !هندیجانی در مقابل فرمانداری
اردیبهشت ماه ، دست کم  53پیش از ظهر روز یکشنبه 

صیادِ لنج دارِ هندیجانی در اعتراض به آن چه  222
وان ای مسئوالن به مشکالت صنفی خود عن توجه بی
به . کنند ، در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند می

گزارش ایلنا از استان خوزستان ، طبق اظهارات معترضین 
ماهِ پیش به صیادانی که از تعاونی  ۰پایگاه دریایی از حدود 
گیرند ، اجازه صید و ورود به دریا را  صیادان مجوز صید می

دی برای صدور این در حالیست که تعاونی صیا. دهند نمی
گیرد  هزار تومان از صیادان می 322صید ، مبلغ  ٔدفترچه

هم چنین . کند ، آن را قبول نمی ۰ولی پایگاه دریایی نمره 
بخش دیگری از مشکالت شان مربوط است به ابطال 

بیش از یک صد لنج ( نوعی مجوز دریایی)مجوز گُل اصلی 
ستان برای بهانه اداره شیالت ا. از سوی اداره شیالت است

ابطال این مجوز ، افزایش قدرت موتور لنج های صیادی 

 .بوده است
 

جان باختن یک کارگر کارخانه  لوله سازی 

 !اهواز بر اثر ضربه مغزی در حین کار

اردیبهشت ماه ، یکی از کارگران  3۷شامگاه روز دوشنبه 
لوله سازی اهواز ، حین انجام کار بر اثر  ۰شماره  کارخانه
یکی از قطعات دستگاه با جمجمه سرش ، در دم  برخورد

بر اساس این گزارش یکی از . جان خود را از دست داد
پیش از این نیز حوادث کار : کارگران این کارخانه گفت

مشابهی که منجر به جراحت و مصدومیت کارگران شده ، 
به گفته این کارگر ، اتفاقات . در این کارخانه رخ داده است

افزایش فشار کار زیاد به کارگران می باشد  اخیر ناشی از

 .که با تغییر مدیریت کارخانه ، بیشتر شده است

شهر در  تجمع کارگران شهرداری مشگین

 !اعتراض به عدم دریافت حقوق

اردیبهشت  32به گزارش مشگین رسا ، صبح روز پنجشنبه 
شهر با تجمع  ها نفر از کارگران شهرداری مشگین ماه ، ده

میز در مقابل ساختمان شهرداری خواستار اعتراض آ
کارگرانی که در . پرداخت حق و حقوق قانونی خود شدند

نزدیک به یک : این تجمع اعتراضی حضور داشتند ، گفتند
های  سال حقوق ما را پرداخت نکرده اند و با مساعدت

اما اکنون با این .  ایم اندک زندگی خود را سپری کرده
اره زندگی خود نبوده و شرمنده وضعیت دیگر قادر به اد

بنابر این خواستار پرداخت حق و . خانواده خود هستیم
در بخش دیگری از این . حقوق قانونی خود می باشیم

گزارش به نقل از کارگران معترض آمده است که آن ها با 
اشاره به عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای خود ، می 

ی مختلف ، اعضای شورای ها در مقابل به مناسبت": گویند
کنند و در کنار  شهر پاداش و هدایای میلیونی دریافت می

شود ، در زمان مقرر حق  این از بابت جلساتی که برگزار می
این در حالی است که . کنند خود را دریافت می  الجلسه

دیواری کوتاه تر از دیوار کارگران پیدا نشده است تا حق و 
 ."دیگران پرداخت کنندحقوق آنان کسر شود و به 

 

توقف فعالیت کارخانه صابون سازی یاس 

 !کارگر 528بالتکلیفی و خرمشهر 

اردیبهشت ماه ،  33بر اساس گزارش روز چهارشنبه 
با : گویند کارگران کارخانه صابون سازی یاس خرمشهر می
، در  35توقف فعالیت تولیدی این کارخانه از ابتدای سال 

نفر از  ۰2ارگر باقیمانده به همراه ک 02حال حاضر حدود 
همکاران بازنشسته خود ، همچنان برای دریافت مطالبات 

این کارگران که طی  .برند خود در بالتکلیفی به سر می
های  ها مقابل نهاد چند سال گذشته و یک ماه اخیر ، بار

مختلف دولتی در استان و شهرستان خرمشهر دست به 
 3۷آخرین تجمع ما روز : گویند اند ، می اعتراض صنفی زده

اردیبهشت ماه مقابل ساختمان فرمانداری خرمشهر انجام 
پنجمین بار  شد که طی آن مسئوالن قول دادند تا برای

کارگران کارخانه  .نسبت به فروش این کارخانه اقدام کنند
یاس خرمشهر با بیان این که ما در این تجمعات خواستار 
دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین از سر گیری 

با همه تالشمان تا به : فعالیت کارخانه هستیم ، افزودند
ایم  نشدهموفق ( اردیبهشت ماه 33روز چهارشنبه )امروز 

 .مطالبات معوقه خود را دریافت کنیم

شاغل  نفر از کارگران 388تجمع اعتراضی

 !منطقه ویژه عسلویه 54در فاز 

منطقه  5۰شاغل در فاز  نفر از کارگران 222نزدیک به 

اردیبهشت ماه با برگزاری  32، روز یکشنبه  ویژه عسلویه
یک تجمع اعتراضی در محوطه اطراف محل کار خود ، 

ماه طلب مزدی پرداخت نشدهِ  1 اهان تعیین تکلیفخو

نیز  3۰سال : در این گزارش در ادامه آمده که .خود شدند

معوقات مزدی خود دست به تجمع  کارگران این فاز در پی
حقوق دی و بهمن ماه  اعتراضی زده بودند که با پرداخت

با وعده بر پرداخت باقیمانده معوقات تا  توسط کارفرما و
به دنبال . ، به این تجمع پایان داده بودند 3۰سال پایان 

اردیبهشت ماه ،  30این تجمع اعتراضی روز سه شنبه 
گزارش داده شد که کارگران معترض پس از اطمینان از 

مدیریت پروژه   و وعده 3۰دریافت کردن حقوق اسفند ماه 
تا روز سه  3۰به کارگران مبنی بر پرداخت عیدی سال 

 .اه ، به تجمع اعتراضی خود خاتمه دادندخرداد م ۰شنبه 
 

کارگر کارخانه قطعات  5۰8ی بالتکلیف

 !بتنی گیالن به علت معوقات مزدی

اردیبهشت ماه ،  3بر اساس گزارشی به تاریخ روز پنجشنبه 
جاده رشت  53کارخانه قطعات بتنی گیالن واقع درکیلومتر 

خته ، به قزوین که در زمینه ساخت و تولید کانال پیش سا
لوله و قطعات بتنی فعالیت دارد به دلیل آن چه از سوی 
کارفرما کمبود مواد اولیه تولید و بحران در منابع مالی 
عنوان شده ، از اول فروردین ماه موقتا تعطیل اعالم شده 

کارگر شاغل در این واحد تولیدی بدون 5۷2است و 
هم اکنون بالتکلیف  3۰دریافت عیدی و سنوات سال 

از این تعداد کارگر ، حدود : بر اساس این گزارش. دهستن
نفر به صورت خدماتی تحت نظارت شرکت  522

که با آغاز . فعالیت دارند "خادم فرهنگ گیل"پیمانکاری 
سال جدید با اتمام قرار دادِ پیمانکار با کارفرمای اصلی ، 

در  .کارگر به دلیل عدم نیاز ، اخراج شده اند 32تعداد 
کارفرما بعد از : قل از کارگران آمده است که گزارش به ن

تعطیالت نوروزی ، به همه کارگران شاغل در کارخانه 
گفته بود به دلیل کمبود منابع مالی ، کارخانه به مدت یک 

کارگران می . ماه یعنی تا یکم اردیبهشت ماه تعطیل است
گویند ، آن ها در روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه به 

کنند اما کارفرما از ورود کارگران  مراجعه می محل کارشان
به کارخانه جلوگیری کرده و گفته است تا مشخص شدن 

کارگری که  51وضعیت کارخانه و تا اطالع ثانوی به جز 
مسئولیت نگهداری ماشین آالت کارخانه را بر عهده دارند ، 

کارگران . مابقی حق ورود به محل کارشان را ندارند
ط تولید در کارخانه قطعات بتنی گیالن شرای: گویند می

بسیار خوب است و آن چه باعث بحرانی شدن وضعیت این 
واحد شده است وصول نشدن مطالبات معوقه از نهاد های 
دولتی همانند استانداری ، شهرداری و اداره آب و فاضالب 
و هم چنین بهم خوردن قرارداد فروش با چندین خریدار 

 .دولتی دیگر است
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!کارگر زندانی آزاد باید گردد

  

 کارگر 51ج اخرا

 !کارخانه ستبرانِ تاکستان 

کارگران اخراجی کارخانه تولید مواد اولیه کاشی و سرامیکِ 
اردیبهشت ماه ، با اعالم  2ستبرانِ تاکستان ، روز دوشنبه 

کارگر  22در این واحد تولیدی حدود : خبر اخراج خود گفتند
اما از ابتدای اردیبهشت ماه سال . مشغول به کار هستند

رکود بازار فروش "به دلیل آن چه از سوی کارفرما  جاری
کارگر این  51عنوان شده است، تعداد  "محصوالت

سال ، پس از خاتمه قرارداد  52تا  2کارخانه با سوابق کار 
بر اساس این گزارش ، در . اند موقت کارشان ، اخراج شده

این زمینه یکی از کارگران اخراجی کارخانه ستبران 
 55کارگر اخراجی این واحد ،  51مجموع از : گوید می

کارگر برای بار دوم است که طی یک سال گذشته اخراج 
خود و دیگر کارگران   وی در تشریح خواسته. می شوند

اخراج شده و  3۰یک بار اردیبهشت ماه سال "اخراجی که 
در نهایت در مرداد ماه همان سال با اعالم نیاز کارفرما ، 

، می افزاید، مشکل اصلی  "گشتندبه کارسابق شان باز 
این نیست که چرا کارفرما ، هر زمان که نیاز به تخصص 

در حال حاضر پرداخت . ما دارد ، ما را به سر کار می برد
در تمامی این . مقرری بیمه بیکاری خواسته اصلی ماست

های مان حق بیمه پرداخت  ها بر اساس دستمزد سال
ن معاش خود شغلی نداریم ، ایم و اکنون که برای تامی کرده

حق داریم که از مزایای بیمه بی کاری که پولش را 
اما اگر به هر دلیلی امکان . ایم استفاده کنیم پرداخت کرده

پرداخت بیمه بی کاری وجود ندارد ، کارفرما باید ما را به 

 .کار سابق مان باز گرداند

 

 با اعالم تعطیلی کارخانه قند ورامین

 !خراج شدندکارگر ا 201 

کارخانه قند ورامین که در شهرستان ورامین قرار دارد و 
یکی از معتبرترین واحد های تولید قند شناخته می شد از 

، به دلیل آن چه از سوی کارفرما  31اول فروردین ماه 
نداشتن توجیه اقتصادی و بحران در منابع مالی عنوان "

 ۷در گزارشی به تاریخ . ، تعطیل کامل شد "شده
اردیبهشت ماه ، تعداد کارگران رسمی و قراردادی این واحد 

بر اساس این گزارش از . نفر ذکر شده است 301تولیدی 
نفر به صورت قراردادی  322این تعداد کارگر ، حدود 

فعالیت دارند که با آغاز سال جدید با اتمام قرار داد کار ، به 
کارگران قند  بنا بر اظهارات. دلیل عدم نیاز اخراج شده اند

ورامین ، در چند سال اخیر این کارخانه در بعضی از ماه 
. شد های سال ، به دلیل نداشتن شکر خام موقتا تعطیل می

اما این بار با وجود آن که مشکالت تهیه مواد اولیه تولید 
در این کارخانه مرتفع شده ، کارفرما به دلیل مشکالت 

جیه اقتصادی ندارد ، مالی و این که تولید در این واحد تو
این وضعیت در . کارخانه را به طور کامل تعطیل کرده است

شرایطی است که طی یک ماه اخیر تعداد زیادی از ماشین 
آالت آن از کارخانه به چند واحد تولیدی دیگر در سایر 

 .استان ها انتقال داده شده است

کارگرِ کارخانه پاس سرامِ ورامین  218

 !اخراج شدند

از کارگران شاغل در این واحد تولیدی با اعالم این یکی 
انعکاس یافت اظهار  اردیبهشت ماه ۷خبر که روز سه شنبه 

در کارخانه پارس سرام در منطقه قرچکِ شهرستان : داشت
اما از . کارگر مشغول به کار هستند 212، حدود  ورامین

چه از سوی کارفرما  ابتدای فروردین ماه جاری به دلیل آن
از این  .ود بازار فروش محصوالت عنوان شده استرک

کارگر قراردادی این کارخانه که به  312تعداد حدود 
سال سابقه کاری داشتند پس از  51صورت میانگین یک تا 

 312کارفرما بعد از اخراج . اند خاتمه قرارداد اخراج شده
کارگر به کارگران باقی مانده رسمی اطالع داده است که 

شکالت مالی حداقل تا پایان فروردین ماه فعالیت به دلیل م
و در نتیجه آن ها دیگر نباید بر سر کار خود . تولیدی ندارد
در این گزارش به نقل از این کارگر آمده است . حاضر شوند

وقتی کارگران رسمی کارخانه در موعد مقرر یعنی روز : که
فروردین ماه به محل کارشان می روند ، عالوه  30شنبه 

بر آن که هنوز فعالیت کاریِ کارخانه آغاز نشده بود ، 
کارفرما برای از سر گیری فعالیت کارخانه برای کارگران 
رسمی ، شرایط جدید کار در نظر گرفته است که با 

بعد از : بر اساس این گزارش. مخالفت آنان روبرو شده است
اعالم تعطیلی کارخانه پارس سرام از سوی کارفرما ، 

رسمی برای مشخص شدن وضعیت شغلی شان ،  کارگران
فروردین ماه ، هر روز در محوطه  30تقریبا از روز شنبه 

با این حال ، کارفرما گفته است در . کارخانه تجمع کرده اند
صورت ادامه همکاری ، برخی از مزایای مربوط به حق 

سال  22افزایش تولید و اضافه کاری آن ها که طی 
شد  می این واحد تولیدی پرداخت میگذشته به کارگران رس

این مزایای شغلی برای . ، به طور کامل قطع خواهد گردید
 .قطع شده است 5200کارگران قراردادی کارخانه از سال 

 

های  نفر از کارگران در چاه 288اخراج 

  !کوه در استان ایالم نفت تنگه بیجار و کمان

ایالم گزارش داد اردیبهشت ماه ایلنا از استان  50روز شنبه 
های نفت تنگه  نفر از کارگران شاغل در چاه 322که حدود 

سال سابقه  32تا  1کوه در استان ایالم ، با   بیجار و کمان
در وهله اول ، . کاری با اتمام قرارداد پیمانکار بیکار شدند

این کارگران اخراجی خواهان تمدید قراردادهای خود 
کارگران بیکار شده : که در این گزارش آمده است. هستند

که پیش از این در روزهای گذشته با برپایی یک اجتماع 
های خود  صنفی در مقابل استانداری ایالم پیگیر خواسته

ظاهرا حتی در شرایط کنونی قرار : شده بودند ، می گویند
چرا که رابطه . نیست به آن ها بیمه بی کاری تعلق بگیرد

این کارگران محسوب  همکاری پیمانکاری که کارفرمای
شده از حدود دو هفته پیش با وزارت نفت که کارفرمای  می

شود ،  کوه محسوب می های نفت کمان اصلی پروژه چاه
 .قطع شده است

 

نوشهر در کارگر صندوق نسوزِ خرم  ده ها

 !یک سال دستمزد دریافت نکرده اند

اردیبهشت ماه ، رئیس اداره تعاون ، کار و  ۷روز سه شنبه 
رفاه اجتماعی نوشهر در جمع خبرنگاران اعالم کرد که در 

کارگر در کارخانه صندوق نسوز خرمِ  12تا  ۰1حال حاضر 
نوشهر مشغول کار هستند که بیش از یک سال است 

نامبرده در ادامه سخنانش . اند حقوق خود را دریافت نکرده
در چند سالی که شرکت با مشکالت مالی مواجه بود : گفت
های مختلف تسهیالت مختلفی به این  ا توسط بانک، باره

 522شرکت پرداخت شد حتی اداره تعاون ، کار و رفاه نیز 
میلیون تومان به صورت بالعوض کمک کرد اما با وجود 

ها شد ، تا این  هایی که از سوی مسئوالن و بانک حمایت
لحظه این شرکت نتوانسته است فعالیت کامل خود را با 

وی هم چنین .  و شرکای قبلی از سر گیردوجود مالکان 
در چند سال گذشته شرکت توسط چند شریک : افزود که

شد و بعد از مدتی به علت  مدیره اداره می  مالی و هیأت
وجود  اختالف بین شرکا و مسائل و مشکالت مالی که به

آمد ، میزان تولید شرکت کاهش یافت و در نتیجه کارگران 
 .حقوق و مزایا و بیمه مواجه شدندبا مشکل عقب افتادگی 

 

کارگر کارخانه تولیدی نساجی پاکان  18

 !اند چهارماه حقوق دریافت نکرده

کارگران این واحد تولیدی که در زمینه بافت نمدی 
های صندلی خودرو در جنوب غرب تهران مشغول  روکش

اردیبهشت ماه اعالم کردند که  5۰بکارند ، روز سه شنبه  
بر اساس این . اند شته حقوقی دریافت نکردهماه گذ ۰در 

 22کارگر رسمی و  32معوقات حقوقی حدود : گزارش
سال کارِ در این واحد  32تا  51کارگر قراردادی با سوابق 

و فروردین  3۰های دی ، بهمن و اسفند  صنعتی ، در ماه
درصد از  12همچنین . ماه سال جاری به تاخیر افتاده است

پایان سال کارگران تا کنون پرداخت حق عیدی و پاداش 
ماه از حق بیمه کارگران  2عالوه بر دستمزد ، . نشده است

  .نیز به اداره تامین اجتماعی واریز نشده است
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!دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

  

کارگر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس  5888

دستمزد  34بندرعباس، از بهمن سال 

 !دریافت نکرده اند

ش ایلنا از اردیبهشت ماه ، به گزار 22روز پنجشنبه 
بندرعباس ، کارگران شاغل در پاالیشگاه ستاره خلیج 

بر . فارس هنوز مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده اند
اساس این گزارش در پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

کارگر مشغول کارند و از  5222دست کم تا نزدیک به  
اه قرار معلوم دستمزد کارگرانی که طلبکارند از بهمن م

در حال حاضر این کارگران .  پرداخت نشده است 3۰سال 
 .ماه معوقات مزدی دارند ۰نزدیک به 

 

چهار کارگر بر اثر ریختن مواد  سوختگی 

 !مذاب در کارخانه فوالد
های پزشکی  بر اساس اعالم روابط عمومی مرکز فوریت

 52عصر روز پنجشنبه  ۰شرقی ، حوالی ساعت  آذربایجان
 ۰، به دنبال ریختن مواد مذاب روی بدنِ  اردیبهشت ماه

کارگر در کارخانه فوالد در شهرک سلیمی آذرشهر که 
 01الی  52های  مشغول کار بودند ، دچار سوختگی

درصدی شدند ، که توسط ماموران اورژانس به بیمارستان 
یکی از : در این گزارش آمده است که. آذرشهر منتقل شدند

رصدی شده بود که در د 52کارگران دچار سوختگی 
بیمارستان آذرشهر مداوا شد و دو نفر دیگر که دچار 

همان    اند ، هم چنان در درصدی شده ۰1و  ۰2سوختگی 
یکی از مصدومان که دچار . بیمارستان بستری هستند

اردیبهشت  5۷درصدی شده بود ، روز جمعه  01سوختگی 
اکنون در ماه به بیمارستان سینا در تبریز منتقل شد ، و هم 

. شود های ویژه این بیمارستان نگهداری می بخش مراقب
این کارگر : وی با تاکید بر وخامت حال این مصدوم گفت

 در وضعیت مناسبی قرار ندارد

. 

 کارگران کارخانه سها طب در مشهد

 !ماه دستمزد دریافت نکرده اند ۰ 

 52کارگران کارخانه سها طب در مشهد روز پنجشنبه 
نفر هستیم که جدا از  2ماه خبر دادند که حدود اردیبهشت 

عدم پرداخت حقوق فروردین ماه سال جاری ، هنوز از 
طلب  3۰ماه از مطالبات سال  2مدیریت کارخانه بابت 

کارگر فعال  532حدود  0۷این واحد تولیدی تا سال . کاریم
داشت اما به سبب مشکالت پیش آمده ، بخش زیادی از 

دست داد تا به جایی که تا اوایل سال  کارگران خود را از
 5۰حدود نیمی از این . نفر رسید 5۰تعداد کارگران به  3۰

کارگر بدون دریافت مطالبات معوق شان ، خود خواسته 
این کارگران که هر کدام . محل کار خود را ترک کردند

بین یازده تا بیست و چهار میلیون تومان طلبکارند ، از 
 .مراجع قضایی و اداره کار شده اندراهی  3۰مرداد ماه 

 
 

کارگر دو کارخانه تولی پرس و  31اخراج 

 !بسته بندی البرز در قزوین

اردیبهشت ماه ، با  ۰یکی از کارگران اخراجی روز شنبه 
کارگر دو کارخانهِ تولی پرس و بسته  21اشاره به اخراج 

این دو کارخانه تحت مدیریت : بندی البرز  اظهار داشت
فرودین  5۰ارفرما فعالیت دارند و اخراج ها در تاریخ یک ک

 3۷کارگران اخراجی ، . ماه سال جاری صورت گرفته است
نفر دیگر از  ۷نفرشان از کارگران کارخانه تولی پرس و 

کارگران بسته بندی البرز هستند که هر یک تا نزدیک به 
سال سابقه کاری دارند و قرارداد کاری آن ها پیش از  5۰

ها در  این اخراج . ع سال جدید خاتمه یافته استشرو
ها صورت گرفته و باعث شده است تا  راستای کاهش هزینه

همکاران باقیمانده آن ها از بابت امنیت شغلی خود احساس 
در این گزارش تاکید شده که در طول یک سال . خطر کنند

گذشته ، کارفرما حق استفاده از مرخصی ساعتی را از 
ب کرده بود و هر کارگری که می خواست به کارگران سل

هر دلیلی از حق مرخصی قانونی خود چند ساعتی را 
 .استفاده کند ، کسر کار می خورد

 

کارگر شهرداری لوشان در استان  ۰4

  !ماه دستمزد دریافت نکرده اند 3گیالن 

اردیبهشت ماه اعالم شد که  دستمزدِ  3در روز پنجشنبه 
ری لوشان در استان گیالن ، به کارگر شهردا ۷۰حدود 
 31تا اول اردیبهشت  3۰ماه یعنی از بهمن ماهِ  2مدت 

بر اساس این خبر ، این کارگران که . پرداخت نشده است
های وابسته به آن به صورت  در شهرداری لوشان و سازمان

پیمانی و قراردادی مشغول به کارند ، با توجه به سه ماه 
کارگران .  گی مواجه شده اندحقوق معوقه با مشکات بزر

 .مزبور خواستار دریافت همه معوقات حقوقی خود هستند
 

کارگر  448عدم پرداخت مطالبات معوقهِ 

 !خدماتی قطار شهری تهران

 53یکی از کارگران خدماتی متروی تهران روز یکشنبه 
کارگر خدماتی  ۰۰2نزدیک به : اردیبهشت ماه خبر داد که
شرکت پیمان کاری در خطوط که تحت مسئولیت چند 

یک ، دو و چهارِ متروی تهران مشغول به کارند ، به غیر از 
 3۰دستمزد  آذرماه سال "مطالبات مربوط به یک ماه نیم 

تاکنون بابت  "و نیمی از دستمزد فروردین ماه سال جاری
ماه سنوات ، بخشی از عیدی و  5۰هفت ماه اضافه کاری 

این کارگر در ادامه . بکارندحق بیمه پرداخت نشده نیز طل

دهند  در این مجموعه ، هر ماهه به کارگران قول می: گفت
کنند ، اما باوجود  که معوقات مزدی آنان را پرداخت می

روند فعلی که مسئوالن سازمان قطار شهری که نظارت 
خود را از پیمان کارانِ زیر مجموعه خود کم کرده اند ، 

ر این بین کارگرانِ هنوز این وعده محقق نشده و د
 .اند بالتکلیف ، بیشترین خسارت را دیده

 

کارگران شهرداریِ اهواز دو ماه دستمزد 

 !دریافت نکرده اند

در اهواز خبر دادند که حدود  2کارگران شهرداری منطقه 
کارگر خدماتی که تحت  222کارگر فضای سبز و  5۰0

ه مسئولیت چند شرکت پیمانکاری در شهرداری منطقه س
هستند ،  اهواز به کارهای خدماتی و فضای سبز مشغول

و فروردین ماه سال جاری را دریافت  3۰دستمزد اسفند ماه 
 53بر اساس این خبر که در روز یکشنبه . اند نکرده

اردیبهشت ماه منعکس شد ، عالوه بر حقوق معوقه ، حق 
بیمه این کارگران نیز با تاخیر به سازمان تامین اجتماعی 

پیش از این : کارگران هم چنین گفتند. شود اخت میپرد
که پس از برپایی . ماه به تعویق افتاده بود2دستمزد ما 

تجمع هفته گذشته گروهی از این کارگران در مقابل 
ساختمان شهرداری ، بخش مربوط به دستمزد بهمن ماه 

 .آن ها پرداخت شد

 

کارگر شهرداری هویزه دو ماه  5۰8

  34سنوات  دستمزد و عیدی و

 !را دریافت نکرده اند

اردیبهشت ماه ، به نقل از کارگران  1روز یکشنبه 
کارگر  5۷2شهرداری هویزه ، گزارش داده شد که حدود 

های  های شهرداری هویزه و سازمان شاغل در مجموعه
های  وابسته به آن در استان خوزستان ، هنوز دستمزد ماه

. اند را دریافت نکرده و فروردین سال جاری خود 3۰اسفند 
  هایی همانند آتش نشانی، این کارگران که در سازمان
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!جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

  
کنند ، سال  فضای سبز و خدماتیِ شهرداری هویزهِ کار می 

 .گذشته هیچ عیدی و مزایای شغلی دریافت نکرده اند
 

کارگر شاغل در پی تعطیلی  12اخراج 

 !کارخانه عمران البرز در استان گیالن 

اردیبهشت ماه ، از  35اریخ روز سه شنبه گزارشی به ت
تعطیلی کارخانه عمران البرز در استان گیالن و بیکاری 

: کارگر این کارخانه خبر داد و اعالم داشت 13حدود 
های ساختمانی عمران البرز که در زمینه  کارخانه فرآورده

تولید انواع آجر ، بلوک و تیغه ماسه آهکی در روستای 
ستان رشت در استان گیالن فعالیت صیقالن و رزل شهر

دارد ، از اول سال جاری به دلیل مشکالت مالی تعطیل 
این . اند شده و تمامی کارگران آن هم اکنون بیکارشده

 .سال سابقه کار دارند 51کارگران به صورت میانگین بین 

 

کارگر کارخانه کاشی جم در بروجرد  5۰8

 !ه معوقهماه بیم 1ماه دستمزد و  0 با
اردیبهشت ماه ، بیش  3۰بر اساس گزارشی به تاریخ جمعه 

ماه دستمزد  0کارگر کارخانه کاشی جم در بروجرد  5۷2از 
. ماه حق بیمه آن ها پرداخت نشده است 1دریافت نکرده و 

کارگر  ۷2هایی مبنی بر اخراج  زمزمه: بر اساس این گزارش
 کاشی جم به سبب یک ماهه بودن قرارداد کارشان شنیده

این . می شود که بیانگر عدم  امنیت شغلی آنان می باشد
کارگر  12نیز تعداد  3۰در شرایطی هست که آذر ماه سال 

 .قرار دادی این کارخانه با اتمام قرارداد کار ، اخراج شدند
 

خودداری کارفرمای چاپخانه مجاب ، از 

 !کارگر رسمی اخراج شده 38بازگشت 
 30روز سه شنبه  کارگران اخراجی چاپخانه مجاب

با : اردیبهشت ماه ، در یک اطالع رسانی اعالم داشتند
کارگر رسمی اخراج  22صدور آراء بازگشت به کار برای 

شدهِ این چاپخانه ، کارفرمای این واحد تولیدی از اجرای 
عالوه بر آن طبق . کند احکام صادر شده خودداری می

معوقات احکام صادره ، کارفرما مکلف است یک ماه از 
ِ کارگران را به همراه  ماه حق بیمه 2و ( 3۰اسفند )مزدی 

پرداخت کند ، اما اعتنایی به این موضوع  3۰عیدی سال 
 3۰تا  00سال بن کارگری سال های  1همچنین   .ندارد

از دیگر مطالبات  3۰به همراه مانده اضافه کاری سال 
کارگران چاپخانه مجاب است که هیات تشخیص با رای 

اردیبهشت ماه ، کارفرما را  33د در روز چهارشنبه خو

بر اساس این گزارش  .مکلف به پرداخت آن کرده است
های  چند وقت پیش نامه: یکی از کارگران اخراجی گفت

بازگشت به کارمان را به چاپخانه مجاب بردیم اما مدیریت 
گوید که اعضای هیئت مدیره که در دفتر  این واحد می

 .کنند بازگشت به کارمان موافقت نمی تهران هستند با

 

ماه حقوق  1کارخانه سموم علف کش 

 کارگران قراردادی خود را

 !پرداخت نکرده است 

اردیبهشت ماه ، یکی از کارگران کارخانه  52روز دوشنبه 
های  رغم وعده به: سموم علف کش در استان مرکزی گفت

از داده شده در خصوص پرداخت معوقات حقوقی کارگران 
سوی کارفرمای اصلی کارخانه ، هنوز هیچ اقدامی جهت 
پرداخت این مطالبات صورت نگرفته و عالوه بر آن از 
ابتدای سال جاری ، یک ماه فروردین به مطالبات گذشته 

کارگر قراردادی این شرکت  31. کارگران افزوده شده است
شود ، بیش   به دلیل آن چه که کمبود مواد اولیه عنوان می

اند و در عین  ماه است حقوق و مزایا دریافت نکرده 1 از
 .طلبکارند 31حال هنوز بابت عیدی سال 

 

جان باختن یک کارگر برق کار در اثر برق 

 ! گرفتگی در خلجان تبریز

های  مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت
: شرقی در گفتگو با ایسنا اعالم داشت پزشکی آذربایجان

ساله  ۰2اردیبهشت ماه ، یک کارگر  3ز پنجشنبه صبح رو
رسانی باالبری را در ساختمان  برق کار که سیستم برق

نیمه کاره در ابتدای روستای ورنقِ خلجان تبریز تعمیر 
گرفتگی شده و توسط اورژانس  کرد ، دچار حادثه برق می

اما . به بیمارستان طالقانی تبریز انتقال داده می شود
گرفتگی ، وی جان خود را در  علت شدت برق متأسفانه به

 .بیمارستان از دست می دهد
 

کارگر کارخانه لنت تلدا خاوران در  381

قزوین ، هنوز معوقات مزدی سال های 

 !گذشته خود را دریافت نکرده اند

با وجود تغییرات مدیریتی در کارخانه لنت تلدا خاوران در 
، یکی از کارگران اردیبهشت ماه  3۷قزوین ، روز دوشنبه 

کارگر این  22معوقات مزدی حدود : این کارخانه اعالم کرد

با بهبودی که در  .کارخانه هنوز پرداخت نشده است
وضعیت تولید کارخانه به وجود آمده ، این کارگران انتظار 
داشتند که کارفرمای جدید مطالبات معوقه مزدی آنان را 

بر . اخت بکندکه مربوط به سال های گذشته است ، پرد
اساس این گزارش ، وی درباره جزئیات مطالبات معوقه 

کارگرِ این  ۷2حدود  3۰تا آذر ماه سال : کارگران گفت
ماه دستمزد و بیمه معوقه  5۰کارخانه با دارا بودن حدود 

کردند ، اما با ورود سرمایه گذار جدید بخش زیادی  کار می

آن  .مرتفع شداز مشکالت مالی این کارخانه و کارگرانش 
ماه از مطالبات معوقه سال های  5۰چه باقی مانده حدود 

نفر از کارگران است که هنوز پرداخت  22حدود  3۰و  32

 .نشده است

 

کارگر مجتمع جهان فوالد سیرجان مرگ 

 !حین کار بر اثر سقوط در حوضچه آب 
سالهِ  2۰اردیبهشت ماه ، یک کارگر  1ظهر روز یکشنبه 

مع جهان فوالد ، حین انجام تعمیرات بر اثر پیمانکار مجت
لیز خوردن ، به درون حوضچه آب کارخانه سقوط می کند 

بر اساس این گزارش . و جان خود را از دست می دهد
نامبرده به علت نبود وسایل ایمنی در محل کار ، جان خود 

 .را از دست داد

 

کارگر اخراجی کارخانه  38بالتکلیفی 

ماه مزایای مزدی  ۰با  فوالد خرم آباد ،

 !معوقه و چندین ماه بیمه پرداخت نشده

یکی از کارگران اخراجی این واحد تولیدی در خرم آباد ، 
با : اردیبهشت ماه ، با اعالم این خبر گفت 35روز سه شنبه 

توقف فعالیت تولیدی این کارخانه از ابتدای آذر ماه سال 
سر  یفی به کارگر آن در بالتکل 22تاکنون ، حدود  3۰
ماه مزایای مزدی  ۷برند و در عین حال هنوز بابت  می

کارفرمای این واحد  .معوقه و چندین ماه بیمه طلبکارند
کارگر اخراج  12تولیدی به دلیل مشکالت مالی هنوز با 

بر اساس . شده به صورت کامل تسویه حساب نکرده است
با این حال با گذشت بیش از پنج ماه از : این گزارش

تعطیلی کارخانه هنوز اقدام مشخصی در خصوص پرداخت 
معوقات مزدی و روشن شدن وضعیت استخدامی کارگران 

 .شاغل در آن صورت نگرفته است

 

کارگر جوشکار بر اثر انفجار تانکر سوخت 

 !در اصفهان جان خود را از دست داد
بر اساس گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

اردیبهشت ماه ، یک  52وز جمعه اصفهان ، شامگاه ر
ساله جوشکار حین عملیات جوشکاری بر روی  15کارگر 

یک تانکر خالیِ سوخت به دلیل گرمای ناشی از جوشکاری 
در شرایط تجمیع گاز و بخارات حاصل از مواد سوختی در 

 .این تانکر با انفجار تانکر جان خود را از دست داد
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زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد، "

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

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

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

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

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 

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

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 

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

ت، درست مثل قتل عمد توسط یک جامعه یک نوع قتل عمد اس

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 . شی از بی عملی ست تا انجام وظیفهبیشتر نا

 "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، "

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

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

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

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

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 

ط بمانند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذیر این که در این شرای

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 

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

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 . ا انجام وظیفهبیشتر ناشی از بی عملی ست ت

 "اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 


