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 سرسخن:

 بی مُزد!  کارگرِ
کارخانه اشکان چینی در قزوین یک بار دیگر 

کارگر  150تعطیل اعالم شد و یک بار دیگر 

و  تازه به کار گرفته شده به جمع چندین صد

پنجاهی هائی پیوستند که پیش تر بدون دریافت 

کمترین مزدی در آن کارخانه جان کنده بودند. 

مایه دار این کارخانه چنین به واقع روش سر

کارگر را  150است که هر چند ماه یک بار 

استخدام و پس از یک دوره استثمار و سود 

جوئی از آنها در حالی که مزدی هم به آنها 

پرداخت نمی کند درب کارخانه را به روی آن 

کارگر  150کارگر می بندد و مدتی بعد  150

د بهره دیگر را به همین ترتیب استخدام و مور

برداری قرار می دهد. شکی نیست که صاحب 

این کارخانه تنها با پشتیبانی کله گنده هائی در 

دم و دستگاه جمهوری اسالمی قادر به چنین 

کاله برداری و سودجوئی از کارگران شده است. 

آنچه در زیر می آید مطلبی است که پیشتر در 

افشای سرمایه دار کارخانه اشکان چینی از 

ریکهای فدائی خلق به تحریر در آمده و طرف چ

حال با توجه به انتشار خبر دیگری از این 

کارخانه، که حاکی از این است که سرمایه دار 

مزبور پس از رسوا شدن در قزوین و شهر های 

کارگر مورد نیاز خود را از  150اطراف، این بار 

دهات و شهر های دور استان گرد آورده است، 

 اینجا درج می کنیم:آن را عینا در 
های طوالنی سلطه رژیم ضد کارگری جمهوری  در سال

اسالمی و تحت شرایط اسارت باری که این رژیم با اتکا 
 به قدرت دار و شکنجه برای سرمایه داران کشور شکل

روزی نبوده و نیست که بورژوازی دندان  داده است، هیچ
 کارگران گردِ حاکم، روش جدیدی برای سرکیسه کردن

 ذشته یک روز بخشی از حقوق در گ ابداع نکرده و نکند.
 2ادامه در صفحه                                  

 اعتراف وزارت اطالعات به 

 گسترش گرسنگی در سطح جامعه!
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
در سال های اخیر فقر در جامعه افزایش یافته است گفت: 

درصد جامعه  ۱۰وزارت اطالعات در یکی از آمارها درباره 
 ۱۳درصد جامعه روستایی و به طور متوسط  ۱۸شهری و 

 .درصد جمعیت جامعه از تعبیر گرسنگی استفاده کرده است

 

 باال بردن مدت مرخصی زايمان يا

 تالش برای تسهيل اخراج کارگران زن! 
رای زنان با باال گرفتن بحث افزایش مرخصی زایمان ب

ماه، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین  ٩ کارگر به
اجتماعی در اوائل مرداد ماه اعالم کرد که تاکنون حتی 
یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان 
تأمین اجتماعی تخصیص نیافته است. جالب است بدانیم 
که به گفته همین شخص بر اساس مطالعات انجام شده: 

هزار زنی که در کشور در یک بازه  ۱۴۵هزار زن از  ۴۷"
ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده  ۱۸زمانی 

 ."کردند، در بازگشت به کار اخراج شدند

 

مرخصی اجباری نيمی از کارگرانِ قطار 

 شهری اهواز، توسط پيمانکار پروژه!

مرداد ماه، کارگران پروژه قطار شهری  ۶روز سه شنبه 
یک اطالع رسانی اعالم داشتند: از ابتدای ماه  اهواز در

نفر از همکاران آنها از سوی پیمانکار با  ۳۰۰جاری حدود 
اند و شرکت ادعای مشکالت مالی به مرخصی اجباری رفته

کیسون به عنوان پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز با این 
کار، در حال حاضر تنها حدود نیمی از کارگران خود را 

به کار نگه داشته است. بر اساس این گزارش: مشغول 
کارگران پروژه قطار شهری اهواز می گویند، به احتمال 

روز مرخصی اجباری(  ۱۵قوی از نیمه دوم مرداد ماه )پایان 
گروه دیگری از کارگران برای مدت مشابه به مرخصی 
اجباری فرستاده شوند. مشغولیت فکری کارگران عدم 

های اجباری از ادامه رویه مرخصامنیت شغلی و نگران 
های آتی می باشد. گزارش می افزاید: در همین آنها در ماه

تا هم  ٩۳کم از بهمن ماه سال حال این شرکت دست
 ۶۰۰اکنون بابت بخش بیشتر مطالبات مزدی بیش از 

کارگر این پروژه، هنوز بدهکار است. در خاتمه این گزارش 
 ۲۰در تاریخ روز یکشنبه قید شده که کارگران آخرین بار 

اردیبهشت ماه، برای وصول معوّقات مزدی خود به مدت 
نفر از  ۱۵۰روز تجمع کردند که در نهایت باعث شد تا  ۱۴

 کارگران بخش حفاری توسط کارفرما اخراج شوند.

 

 خلق فدائی چریک کارگران از

 بياموزیم

 
 علی احمدیرفيق 

درد کشیده  چریک فدائی خلق رفیق علی احمدی، کارگر
ای بود که از همان دوران کودکی فقر و گرسنگی را با 
پوست و گوشت خود لمس کرد. او که در یک خانواده فقیر 

)باغ مولوی( بندر عباس متولد شده بود  در محله سید کامل
از همان کودکی به دلیل بیماری پدر، با محرومیت و 

 شد.گرسنگی و اجبار به کار و تحمل رنج استثمار آشنا 
رنج ها و آالم زندگی در نتیجه بیماری پدر خیلی زود 
سالمت مادرش را نیز به خطر انداخت و در نتیجه 

مین خانواده به دوش مادربزرگ علی احمدی أمسئولیت ت
افتاد که با کار در خانه های مردم امکان ادامه زندگی 
خانواده را میسّر می ساخت. در چنین شرایطی رفیق علی 

همان کودکی به کار روی آورد تا ضمن تأمین اجبارأ از 
زندگی خود به تأمین مخارج خانواده اش نیز کمک کند. او 
همانند بسیاری از کودکان خانواده های تهی دست در بندر 
عباس در اسکله کار می کرد و چون کار در اسکله فصلی 
بود به کارهای آزاد دیگر هم می پرداخت. این شرایط به 

کان تحصیل را از وی سلب نمود در عین طور طبیعی ام
حال که باعث شد که وی شرایط ظالمانه حاکم بر زندگی 

را به طور هر که خود یکی از آنها بود کارگران و رنجبران 
چه عینی تر درک نماید. درست با توجه به چنین شرایط 
زندگی محنت بار رفیق علی احمدی بود که همواره قلب 

تمدیدگان می تپید و سعی داشت بزرگ و مهربانش برای س
 یار و مددکار آنها باشد. 

که کارگران و  ۵۷و  ۵۶در شرایط انقالبی سال های 
ستمدیدگان با مبارزات خود اوضاع سیاسی و اجتماعی 

 ستم ایران را دگرگون نمودند، رفیق علی نیز علیه رژیم 
 3در صفحه  ادامه                                    
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 ! مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

را تحت عنوان کمک به جبهه های جنگ ان کارگر
ارتجاعی ایران و عراق باال می کشیدند و روز دیگر حقوق 

تبدیل کرده و گاه  "مساعده"رسمأ شناخته شده را به 
تحت این عنوان به کارگر پرداخت می کردند. اما اکنون 

سالهاست که کار را به آنجا رسانده اند که 
حقوق "به  نام دستمزد کارگر تدریجاً تبدیل

شده و کارفرما با بی شرمی از  "معوقه
پرداخت دسترنج کارگر سرباز زده است. در 
چنین اوضاعی، اعتراض و مبارزه کارگران 
برای دریافت دستمزدِ کاری که برای سیر 
کردن شکم خود و خانواده انجام داده اند، 
به بخشی از زندگی محنت بار روزمره آنها 

حنه مبارزات بدل گشته است. اگر به ص
طبقه کارگر در سال های اخیر نگاه کنیم، 
خواست پرداخت حقوق های معوقه به یکی 
از مهمترین و همه گیرترین مطالبه 
کارگری تبدیل شده و این حقیقت مبیّن 
این امر است که چگونه بورژوازی ایران با 
حمایت جمهوری اسالمی حتی از پرداخت 

هزار کارگر زحمتکش  حداقل دستمزد پذیرفته شده هزاران
هم دریغ می ورزد. این واقعیت دردناک خود نشانگر عمق 
فاجعه و زندگی مصیبت باری ست که این طبقه انگلی 

 برای کارگران شکل داده است.
در چنین چهارچوبی هر روز خبر جدیدی از چگونگی 
جنایات فجیعانه ای به گوش می رسد که توسط 

صفت وابسته تحت حمایت  کارفرمایان و سرمایه داران زالو
جمهوری اسالمی در گوشه و کنار مملکت علیه کارگران 
انجام می شود. در یکی از تازه ترین این خبرها اعالم شده 

  "اشکان چینی"است که در قزوین و در کارخانه 
کارفرمای رذل به ابتکار جدیدی دست زده است. او نه تنها 

نها حقوقی نمی در مقابل کار طاقت فرسای کارگران به آ
پردازد بلکه هر چند وقت یک بار کارگران طلبکار را بدون 
پرداخت حقوق اخراج و کارگران جدیدی استخدام می کند 
و به این ترتیب، در هر دور جدید از اخراج و استخدام، 

نفر  ۱۵۰مجموعه حقوق کارگران خود که تعدادشان حدود 
هیچگونه می باشد را با وقاحت تمام و بدون هراس از 

 عواقب قانونی و مجازاتی به جیب می زند. 
کارگر  ۱۵۰بر اساس این روش ضد خلقی و استثمارگرانه، 

مورد نیاز این واحد تولیدی از موقعیت کارگر ثابت و یا 
حتی کارگر قراردادی به کارگر سیّال تبدیل شده و هر از 
چند ماهی کامال با کارگر جدید تعویض شده و بدون 

ج حقوق و دستمزدی درجامعه به حال خود رها دریافت هی

می شوند. البته در اعمال چنین جنایتی یعنی گرسنه رها 
ساختن کارگران و خانواده هایشان، کارفرمایان این واحد 
زنان کارگر را شدیدتر مورد هدف قرار داده و همانطور که 
خود مقامات تشکل های کارگری رژیم ساخته در منطقه 

 هایش را واحد تولیدی اشکان چینی نیرو"ند اعتراف کرده ا
کند و بدون پرداخت حقوق ها انتخاب میبیشتر از بین خانم

 ."کندها را پس از چهار یا پنج ماه اخراج میآن

باور کردنی نیست. اما این رذالت از سوی سرمایه داران و 
تحت حمایت چماق جمهوری اسالمی واقعیت یافته و هیچ 

هم در کار نیست. مهم تر و دردناک تر از دروغ و اغراقی 
همه اینکه، چنین شگرد ضد کارگری، تنها یک بار از طرف 
کارفرمای این واحد تولیدی صورت نگرفته است بلکه خود 
مسئولین شورای اسالمی استان قزوین که نهادی ضد 
کارگری و وابسته به رژیم می باشد و این خبر شوک 

، رسما هم اطالع داده اند که: برانگیز را اعالم نموده اند
کارخانه اشکان چینی در طول نزدیک به شش سال "

نفر  ۱۵۰فعالیتش هر چند ماه اقدام به استخدام نزدیک به 
ها را کند و پس از چند ماه کار آننیروی کار در کارخانه می

جالب است که  "کندبدون پرداخت بیمه و حقوق اخراج می
و دزدی های آشکار کارفرمای رسوایی ناشی از حقه بازی 

این واحد به آنجا رسیده که حتی رئیس کانون شورای 
در "اسالمی استان قزوین به خاطر عدم پیگیری مسئولین 

ضمن اظهار تأسف  "خصوص تخلفات این واحد تولیدی
تعطیلی این واحد تولیدی به نفع "اعالم نموده که: 

 ."کارگران استان است
ر در شرایط فقر و محرومیت بدون شک خواندن این خب

کارگران ایران، قلب هر انسان با وجدانی را به درد می آورد 

و نفرت او را از سرمایه داران و کارفرمایان زالوصفت و 
اصوال سیستم استثمارگرانه ای که حامی آنهاست برمی 
انگیزد. ولی در شرایطی که خود رژیم جمهوری اسالمی از 

آموزش استاد شاگردی طرح "طریق طرح ضد کارگری 
نیروی کار  "قانونی"در تدارک تهیه  "نوین

مجانی و کارگر بی جیره و مواجب برای 
کارفرماهای کشور می باشد، ابتکار 
کارفرمای بی همه چیز کارخانه اشکان 
چینی قزوین تنها نشان می دهد که در 
چارچوب نظام غارتگر حاکم، این کارفرمای 

لو تر از زمان بی همه چیز و رذل، بسیار ج
گام برداشته است و روشی ابداع نموده که 
به مغز هیچ  استثمارگر بی وجدانی هم 

 .خطور نمی کند

مطالعه و تعمّق روی این خبر نشان می دهد 
که چرا ولی فقیه جنایتکار این رژیم امسال 

نامیده و در چنین  "جهاد اقتصادی"را سال 
 جهادی قرار است چه بر سر کارگران آورده

شود. آیا در چنین شرایطی و تحت حاکمیت 
چنین رژیم وابسته و ضد کارگری، امکان کوچکترین 
گشایشی در وضع نکبت بار حیات و معاش بخش بزرگی از 
جامعه تحت سلطه ما یعنی کارگران و زحمتکشان گرسنه و 

 محروم وجود دارد؟

بر اساس همین واقعیات است که خود زندگی بار دیگر 
آورد که بدون نابودی تمامیت جمهوری  فریاد بر می

اسالمی و بدون نابودی نظام سرمایه داری حاکم که تا 
پابرجاست و رژیم هائی مثل جمهوری اسالمی را باز تولید 
می کند، کارگر به رهائی و خواست های بر حق خود دست 
نخواهد یافت. تجربه دهه ها مبارزات کارگری نشان داده 

به دست خودش امکان پذیر است و که رهائی کارگر تنها 
از سوی دیگر همین تجربیات نشان داده اند که کارگران 
تنها و تنها با متشکل شدن و با مبارزه و حرکت برای 
نابودی قدرت سیاسی سرمایه داری که بدون قهر انقالبی 
امکان پذیر نمی باشد قادر به برپائی جامعه ای که از ظلم 

خواهند بود. پس برای خالصی  و ستم و استثمار بری باشد
از سلطه این نظم ظالمانه باید کارگران بپاخاسته و این 
وضع را درهم بشکنند وگرنه تا نظام سرمایه داری حاکم 
است و تا جمهوری اسالمی بر قدرت است باز هم شاهد 
ترفندها و شگردهای دیگری برای تداوم استثمار و چپاول 

 کارگران خواهیم بود.

 

 

های سالمت شهرداری خانه کارگرانتجمع 

 تهران در اعتراض به احتمال اخراج!
هم  نفر از کارگرانی که ۲۰۰به گزارش ایلنا نزدیک به 

اکنون در سرای محالت شهر تهران به عنوان مسئوالن 
مرداد ماه جهت اعالم  ۱۷فعالیت دارند روز خانه سالمت 

اعتراضشان به تصمیم شهرداری تهران جهت اخراج آنها با 

تعدادی از نمایندگان مجلس دیدار کردند. این کارگران 
زنان تحصیل کرده رشته های پیراپزشکی  معترض اکثرا

اندازی مرکز سال پیش با راه ۱۰هستند که از حدود 
ه استخدام مناطق مختلف سالمت شهرداری تهران ب

و بر اساس تصمیم شهرداری  اندشهرداری تهران در آمده
با پایان یافتن ماه جاری ممکن است اخراج و بیکار شوند. 

آنها ضمن اعتراض به این تصمیم می گویند که در تمامی 
سال گذشته بدون برخورداری حتی یک روز از پوشش  ۱۰

در سرای محالت اجتماعی تأمین اجباری سازمان بیمه 
شهر تهران مشغول فعالیت بودند و در برخی موارد پرداخت 

  .ماه به تاخیر افتاده است ۶دستمزد آنها برای مدت 
 

فرمای رذل به کار  "اشکان چینی"اعالم شده است که در قزوین و در کارخانه 

ابتکار جدیدی دست زده است. او نه تنها در مقابل کار طاقت فرسای کارگران به 

آنها حقوقی نمی پردازد بلکه هر چند وقت یک بار کارگران طلبکار را بدون پرداخت 

حقوق اخراج و کارگران جدیدی استخدام می کند و به این ترتیب، در هر دور 

 150وعه حقوق کارگران خود که تعدادشان حدود جدید از اخراج و استخدام، مجم

نفر می باشد را با وقاحت تمام و بدون هراس از هیچگونه عواقب قانونی و 

 150مجازاتی به جیب می زند. بر اساس این روش ضد خلقی و استثمارگرانه، 

کارگر مورد نیاز این واحد تولیدی از موقعیت کارگر ثابت و یا حتی کارگر قراردادی 

کارگر سیّال تبدیل شده و هر از چند ماهی کامال با کارگر جدید تعویض شده و به 

بدون دریافت هیج حقوق و دستمزدی درجامعه به حال خود رها می شوند. البته در 

اعمال چنین جنایتی یعنی گرسنه رها ساختن کارگران و خانواده هایشان، 

ف قرار داده و همانطور که کارفرمایان این واحد زنان کارگر را شدیدتر مورد هد

واحد "خود مقامات تشکل های کارگری رژیم ساخته در منطقه اعتراف کرده اند 

کند و بدون ها انتخاب میهایش را بیشتر از بین خانمتولیدی اشکان چینی نیرو

 ."کندها را پس از چهار یا پنج ماه اخراج میپرداخت حقوق آن
 

 

https://dub115.mail.live.com/o
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 وحدت و تشکيالت است! چاره رنجبران

 ... خلق فدائی چریک کارگران از
 1فحه از ص

شاهی به مبارزه برخاست و به صفوف انقالب مردم 
پیوست. او نیز همچون هم طبقه ای های خود امید داشت 

الب عظیم مردم ایران نظام ظالمانه حاکم را که انق
دگرگون و به فقر و فالکت و ظلم و ستم پایان بخشد. اما 
با مالخور شدن انقالب مردم و شکست قیام بهمن، او با 
توجه به غریزه طبقاتی و آگاهی های سیاسی ای که کسب 
کرده بود خیلی زود متوجه ماهیت ضدخلقی رژیم تازه روی 

به همین دلیل همراه با بسیاری از جوانان کار آمده شد. 
انقالبی بندر عباس به صفوف چریک های فدایی خلق 
پیوست تا با کوشش در تداوم انقالب به تحقّق هدفی 
خدمت کند که نابودی سیستم سرمایه داری در ایران و 
برقراری نظم نوین متعلق به کارگران و ستمدیدگان بر 

 در چشم انداز آن قرار دارد. ویرانه های نظم جابرانه موجود
   

دو برجستگی رفیق علی، یکی جسارت و بی باکی اش و 
دیگری مهارت او در راندن موتورهای بزرگ با سرعت زیاد 
همواره زبانزد یاران او بود. او که قلبش سرشار از کینه به 
سرمایه داران و همه استثمارگران و ستمگران بود می 

ش علیه رژیم تازه روی کار بایست از این برجستگی های
آمده که وی می دانست مدافع استثمارگران و ستمگران 
می باشد، استفاده کند. در نتیجه او در جایگاه یک رفیق 

شجاع در تیم های عملیاتی چریک های فدائی خلق 
سازماندهی شد و توانست در عملیات متعددی علیه رژیم 

له این سرکوبگر جمهوری اسالمی شرکت نماید. از جم
مین نیازهای أعملیات، مصادره بانک صادرات جهت ت

 مبارزه علیه جمهوری اسالمی بود.
 

با یورش پاسداران سرمایه این حافظان مرگ و تباهی به 
نیروهای انقالبی و از جمله چریک های فدائی خلق در 

رفیق علی دستگیر و مورد شدیدترین شکنجه ها  ۶۰دهه 
همچنان در زندان از آرمان قرار گرفت و از آنجا که وی 

های انقالبی خود دفاع نمود، پاسداران شب سینه ستبر این 
کارگر رزمنده و نویدبخش روشنائی را به گلوله بستند. در 
شرایطی که سران جمهوری اسالمی برای حفظ رژیمشان 
می بایست خواست امپریالیست ها مبنی بر سرکوب انقالب 

نت هر چه تمام تر عملی توده های مردم ایران را با خشو
این رسم ضد انقالبی را بنا گذاشتند  ۶۰سازند، آنها از سال 

که پول گلوله هائی که با آنها سینه انقالبیون کمونیست و 
دیگر آزادیخواهان را دریده بودند را از خانواده آنها بگیرند. 
بر این اساس جنایتکاران حاکم در بندرعباس نیز برای 

رفیق علی احمدی، از مادربزرگش  تحویل دادن جنازه
خواهان پرداخت پول گلوله هائی شدند که قلب بزرگ وی 
را از تپیدن باز داشته بود. اما این مادر رنج دیده که انقالبی 

 دالوری چون علی را در دامن خود پرورانده بود در مقابل 

این درخواست بیشرمانه با شجاعت تمام همه حاکمین 
مینی گرفته تا دست اندرکاران جمهوری اسالمی از خ

زندان را به باد ناسزا گرفته و در حضور خانواده هائی که در 
مقابل درب زندان بندر عباس جمع شده بودند هر آنچه 
شایسته مزدوران جمهوری اسالمی بود را بر زبان راند. 
چندی بعد گوئی فریادهای آن روز مادربزرگ علی بود که 

واک شد. به این ترتیب مرگ در سراسر جامعه ایران پژ
افتخار آفرین کارگری که در دوران زندگی با همه وجود 
علیه ظلم و استثماری که ذاتی نظام سرمایه داری است 
جنگیده بود افشاگر چهره جنایتکارانی شد که برای حفظ 
نظم ظالمانه خود از هیچ جنایتی دریغ نمی ورزند. توده 

هم در هر تجمعی  های زحمتکش و تحت ستم ایران هنوز
همان سخنانی را که مادربزرگ علی با قلب سوخته اش بر 
زبان رانده بود نثار سر تا پای این رژیم ددمنش می کنند. 
اما این فریادها و چنین ناسزاهائی جلوه ای از خشم و 
نفرت بیکرانی است که در اعماق جامعه علیه سرمایه داران 

مهوری اسالمی و همه ستمگران و رژیم حامی اشان، ج
جریان دارد. بی هیچ تردیدی خشم سوزان توده ها 
سرانجام دشمنان مردم را با همه دم و دستگاهشان در 
آتش گداخته خود خواهد سوزاند؛ و به کارگران آگاه، به هم 
طبقه ای های چریک فدائی خلق، رفیق علی احمدی 
امکان خواهد داد که بر ویرانه های نظم ضد خلقی موجود، 

 م دلخواه خود را بنا سازند.نظ

 

کارگر  12۰ ۀ نزديک بهتجمع سه روز

 !پيمانی معدن البرز شرقی

نفر از کارگران پیمانی معدن زغال سنگ  ۱۲۰نزدیک به   
البرز شرقی واحد معدنی طزره استان سمنان، در اعتراض 

ماه حقوق خود، از صبح روز پنجشنبه  ۳به پرداخت نشدن 
به اعتصاب زدند. بر اساس این  مرداد ماه، دست ۲۲

مرداد ماه،این اعتراض ادامه داشته  ۲۴شنبه تا روز  :گزارش
و در تمام این روزها کارگران در ساعت کار در محوطه  

اند. کارگران  کردهاعتراضی  تجمعمبتدرت به معدن 
تعویق حقوق کارگران پیمانی بدون  :گویند معترض می

رسد که تا این لحظه  ه میما ۳احتساب حقوق مرداد ماه به 
 به بهانه نبود منابع مالی پرداخت نشده است.

 

 

 

 

 کارگران واحد برق پروژه تجمع 

 پااليشگاه ستاره خليج فارس!

مرداد ماه، گروهی از کارگران پیمانکاری  ۲۳از روز جمعه 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در استان هرمزگان ، در 

کارفرما، به دلیل پرداخت های  اعتراض به ادامه بدقولی
مبادرت به تجمع اعتراضی نمودند. نشدن معوقات مزدی، 

با پیوستن جمعی دیگر از کارگران  این تجمع اعتراضی
واحد برق این پروژه پاالیشگاهی به کارگران معترض، در 

مرداد ماه، هم چنان ادامه یافت.  ۲۵صبح روز یکشنبه 
االیشگاه خیلج معوقات مزدی کارگران شاغل در پروژه پ

شود و این کارگران  ماه برآورد می ۴فارس تا نزدیک به 
پیش از این نیز  در روزهای پایانی تیرماه به نشانه اعتراض 
تجمعاتی را برپا کرده بودند، که این اقدام اعتراضی در 
نهایت با مداخله عوامل انتظامی خاتمه یافته بود. بر اساس 

مسئوالن این ارگران اما علیرغم اعتراضات ک :این گزارش
پاالیشگاه وقوع هرگونه اقدام اعتراضی از سوی کارگران 

 .کنند پیمانکاری این واحد در دست ساخت را تکذیب می

مسئوالن روابط عمومی یکی از بصورت مشخص، 
به ایلنا گفته در این زمینه  پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

معمولی که اوضاع در سایت پاالیشگاه در وضعیت  :است
 همیشگی است و کارگران مشغول کار روزانه خود هستند.

 

 کارگران نيروگاه پرند 

 در مقابل وزارت نيرو در تهران،

 !کردندتجمع اعتراضی بر پا  

 ۲۵صبح روز یکشنبه های منتشر شده،  بر اساس گزارش
نفر از کارگران نیرو گاه پرند، در  ۴۰مرداد ماه، بیش از 

کاهش مزایای شغلی،  در مقابل اعتراض به استمرار 
ساختمان وزارت نیرو در تهران تجمع اعتراضی بر پا 
داشتند. این کارگران که از شهرستان پرند به تهران 

نیرو گاه پرند توسط  ٩۲تا قبل از سال  :اند، می گویند آمده
شد و در نهایت با اجرای قانون  مدیریت دولتی اداره می

 این واحد نیروگاهی در خصوصی سازی مالکیت و مدیریت
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 گران است!رتشکل های مستقل کارگری، حق مسلم کا

این  سال  به بخش خصوصی واگذار شد. از زمانی که  
 ۴۴های اصل   مالکیت این نیروگاه در چارچوب سیاست

قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، مزایای 
کارگر این واحد نیروگاهی به نسبت سنوات  ۱۴۰مزدی 

 به گفته کارگرانگذشته کاهش چشمگیر داشته است. 
معترض در نتیجه این واگذاری شرکت تعمیرات و بهره 
برداری مپنا به عنوان مالک و کارفرمای جدید نیروگاه 

پرند، از ارزش ریالی مزایایی مزدی و رفاهی پیشین  
های  ، وام همچون حقوق تولید، پاداش و اضافه کاری

مسکن و ازدواج کاسته است. این کارگران به نقل از 
گویند که در جریان نقل و انتقال  د میکارفرمای جدید خو

ای به وضعیت شغلی  مالکیت و مدیریت نیروگاه پرند اشاره
 است.  کارگران نشده

 

 فوالد زاگرسِ قروه،ان کارگرتجمع 

 ماه حقوق معوقه ! ۷در اعتراض به  

نفر از کارگران کارخانه  ۲۸مرداد ماه،  ۲۶صبح روز دوشنبه 
، که بعد از انحالل این فوالد زاگرس در قروه کردستان

کارخانه هنوز در این واحد باقی مانده اند، در اعتراض به 
ماه حق بیمه در مقابل دفتر  ۳ماه حقوق و  ۷عدم پرداخت 

اداری کارخانه تجمع کردند. بر اساس این گزارش، 
تا هم اکنون  ٩۳از دی ماه سال   :کارگران می گویند

به کارگرانی که  "خوان گل"کارفرمای شرکت پیمانکاری 
بعد از انحالل کارخانه  فوالد زاگرس در این واحد  کار می 

ماه است که  ۳کنند حقوقی پرداخت نکرده و عالوه بر آن 
بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. طبق 

نفر از  ۲۵۵اظهارات کارگران شاغل در فوالد زاگرس ، 
اخراج شده اند که  ٩۲همکارانشان در حالی در ابتدای سال 

شرکت خوان گل، پیمانکار کارخانه فوالد زاگرس پس از 
گذشت نزدیک به دو سال مطالبات معوقه کارگران اخراجی 
این واحد تولیدی را که مربوط  به بخشی از سنوات، مانده 
مرخصی و بن کارگری سال  می شود را پرداخت نکرده 

 است.
 

قابل در م کارگران برق منطقه ای استانها

 مجلس، تجمع اعتراضی بر پا داشتند!
نفر از  ۸۰۰ مرداد ماه، نزدیک به ۲۵ز یکشنبه صبح رو

ای  های برق منطقه های فشار قوی شرکت کارگران پست
استانهای مختلف کشور، در اعتراض به وضعیت کاری 
سخت و زیان آور و عدم درج آن در پروندهِ استخدامی، در 

اسالمی در تهران، تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای 
یکی از  :اعتراضی بر پا داشتند. بر اساس این گزارش

برداری پست های فشار    کارگران شاغل در بخش بهره
قوی انتقال نیرو، در خصوص علت برپایی این تجمع  

کارگر متخصص هستیم که  ۴۷۰۰حدود   :اعتراضی گفت
ای سراسر کشور کاری سخت و  های برق منطقه در شرکت

یان آور را انجام می دهیم و با وجود مستمر بودن این ز

ای به مدرک  حرفه هنوز در پرونده استخدامی ما هیچ اشاره
 تحصیلی، تخصص و سمت شغلی ما نشده است. 

 

محروم  ،کارگر صياد استان گلستان 14۰۰

 از تسهيالت مشاغل سخت و زيان آور!

مدیره مرداد ماه، یکی از اعضاء هیئت  ۱۲روز دوشنبه 
اتحادیه صیادان استان گلستان اعالم کرد: باوجود سخت و 

آور بودن ماهیت شغل کارگران صیاد، این کارگران   زیان
های مقررات کار و تامین اجتماعی  به دلیل نارسایی

توانند از تسهیالت مشاغل سخت و زیان آور استفاده  نمی
د در صیا ۱۴۰۰کنند. در ادامه وی افزود: در استان گلستان 

 ۲۱ درقالب "تپه کومیش پره" و "ترکمن پره"دو بندر 
 آنان کار سختی ٩۲ سال از که دارند فعالیت تعاونی شرکت

 شده لغو هستند، فرما خویش کارگران این اینکه بهانه به
 سازمان اکنون هم که است درحالی وضعیت این. است
 و بیمه حق بابت استان این صیاد هر  از اجتماعی تامین

 ۲۲۰شود، ماهانه مبلغ  زایای انگیزشی نامیده میم که هآنچ
کند. بر اساس این گزارش: با وجود  هزار تومان دریافت می

ترین مشاغل دنیاست و  آنکه شغل صیادی یکی از سخت
نشینان شمال و جنوب کشور به  یک چهارم جمعیت ساحل

ای از  این کار اشتغال دارند اما هیچ قانونی به لحاظ حرفه
 کند. حمایت نمی آنان

 

در پی تعطيلی دوباره کارخانه اشکان 

 کارگر اين کارخانه بيکار شدند! 1۵۰چينی 

یک کارگر کارخانه اشکان چینی در استان قزوین روز 
مرداد ماه، از تعطیلی دوباره این واحد تولیدی  ۴یکشنبه 

خبر داد و اظهار داشت: مدیریت کارخانه اشکان چینی 
دارد بار دیگر این کارخانه را تعطیل و  ای کهبراساس رویه
کارگر آن را بیکار کرد. بر اساس این  ۱۵۰نزدیک به 

گزارش: کارفرمای این کارخانه هر چند ماه یک بار نزدیک 
نفر کارگر را استخدام و پس از مدتی بدون  ۱۵۰به 

پرداخت کامل دستمزد، بیمه و سایر مزایای قانونی اخراج 
اید؛ به خاطر بد سابقه شدن این کند. گزارش می افزمی

کارخانه در سطح استان و پیگیری کارگران اخراجی، تا 
مدتها این واحد اجازه جذب نیرو در شهر قزوین را نداشت، 
با این حال این واحد تولیدی طی این سالها اقدام به جذب 

تر کرده و باز هم پس از ها و شهرهای دورنیرو از روستا
دستمزد وسایر مطالبات کارگران را مدتی بدون پرداخت  

   اخراج کرده است.

 تجمع اعتراضی کارگران 

 مباين سازی ايران در اراک!کُ

بر اساس گزارشی از کارخانه کمباین سازی ایران در اراک 
کارگر شاغل در این  ۴۰۰ مرداد ماه، ۴یکشنبه  به تاریخ

کارخانه در اعتراض به خودداری کارفرمای این واحد 
کارگر قراردادی و  ۱۱۷از تمدید قرارداد کار صنعتی 

ماه معوّقات مزدی شان، تجمع  ۳پرداخت نشدن نزدیک به 
ارفرما در این گزارش قید شده که: ک اعتراضی بر پا داشتند.

کمبود نقدینگی را دلیل اصلی تعدیل اخیر و طوالنی شدن 
زمان پرداخت معوّقات مزدی عنوان کرده است. اما 

می گویند که بحث کمبود نقدینگی  کارگران معترض
ای نیست و در سالهای اخیر نیز مدیریت موضوع تازه

کارخانه در مواجه با شرایط مشابه تعدادی از همکاران آنها 
، در حالی که در همان زمان تسهیالت را اخراج کرده

 اعتباری دریافت کرده بود.

 

کارگر نيشکر هفت تپه، در  اعتصاب پانصد

 دم پرداخت مطالباتشان!اعتراض به ع
کارگر  ۵۰۰بیش از مرداد ماه،  ۶روز سه شنبه صبح 

صنعتی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در اعتراض به 
آنچه بی توجه ای کارفرما در پرداخت مطالبات مزدیشان 
می خواندند دست از کار کشیدند. نگرانی کارگران از اضافه 

ات مزدی شدن دستمزد های خرداد و تیر ماه، به معوق
است که هنوز توسط کارفرما پرداخت نشده است. بر اساس 
این گزارش؛ به رانندگان کامیون هم که در مجتمع نیشکر 

ماه مزد پرداخت  ۸تپه مشغول کارند، نزدیک به  هفت
 نشده است.

کارگران مجتمع کشت وصنعت مرداد ماه،  ۷روز چهارشنبه 
شیدن از کار، هفت تپه، برای دومین روز متوالی با دست ک

خواستار دریافت مطالبات مزدی خود شدند. بر اساس این 
گزارش به نقل از کارگران آمده است: تا این لحظه 
مدیریت در خصوص درخواست صنفی آنها هیچ توضیحی 
نداده است. گزارش می افزاید: از طرف مدیریت این 

ماه، کارگران قراردادی  ۲مجتمع، به کارگران رسمی معادل 
ماه و رانندگان شاغل در مجتمع صنعتی نیشکر  ۴ل معاد

 ماه مزد، پرداخت نشده است.  ۸تپه معادل هفت
 

 تمديد نشدن دفترچه بيمه 

 هفته تپه!کارگران نيشکر 
کارگران  مرداد ماه، ۱۸بر اساس گزارشی به تاریخ یکشنبه  

صنعتی مجتمع نیشکر هفت تپه می گویند: به دلیل 
شان توسط کارفرما، سازمان  پرداخت نشدن حق بیمه

های اعضای خانوادهتأمین اجتماعی از تمدید دفترچه بیمه
های آنها خودداری کرده است. در این گزارش به نقل از 
کارگران آمده است که در حال حاضر کارفرمای این 

فروردین، اردیبهشت، "ماه  ۴مجتمع صنعتی، در طول 
 کارگر این واحد ۲۰۰از پرداخت حق بیمهِ  "خرداد و تیر ماه
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 !پيروز باد انقالب، زنده باد کمونيسم

تولیدی خود داری نموده است، در حالی که کارفرما هر  
ماه بابت پرداخت بیمه تأمین اجتماعی مبلغی را از حقوق 

کند. گزارش در خاتمه می افزاید: کارگران کسر می
کارگران با سابقه نگران هستند که با استمرار و انباشته 

به فرصت شدن این بدهی ها، امکان دسترسی آنها 
 بازنشستگی محدود شود.

  

کارگر  3۵۰عدم پرداخت سه ماه حقوق 

 کارخانه شيشه آبگينه قزوين!

مرداد ماه، یکی از کارگران کارخانه شیشه  ۱۳روز سه شنبه 
ماه حقوق مربوط به ماه های  ۳آبگینه  در قزوین از تعویق 

کارگر این  ۳۵۰به حدود  "اردیبهشت، خرداد و تیر ماه"
نه خبر داد و اعالم داشت که در یک سال اخیر کارخا

پرداخت حقوق کارگران این کارخانه بارها به تأخیر افتاده 
درصد عیدی  ۶۵است. وی همچنین در ادامه گفت غیر از 

، سایر مطالبات مزدی مربوط به سال گذشته و ٩۳سال 
جاری این کارگران نیز پرداخت نشده اند. بر اساس این 

ین کارخانه می گویند: بیش از یک سال گزارش کارگران ا
است فعالیت تولیدی کارخانه متوقف شده و در حال حاضر 
فقط یک خط تولیدی، آن هم صرفأ به خاطر خاموش 

های کارخانه با ذوب چندین باره ضایعات نشدن کوره
شیشه فعالیت دارد. در این گزارش همچنین گفته شده که: 

استار دریافت مطالبات کارگران کارخانه شیشه آبگینه خو
معوّقه خود و ازسرگیری فعالیت کارخانه هستند، اما نه 

ای به کارگران نمیکننده مسئوالن و نه کارفرما پاسخ قانع
دهند و در این بین کارگران بالتکلیف بیشترین خسارت را 

 اند.دیده
 

 1۶کارگر مرد و مصدوميت  19جان باختن 

 جاریدر سه ماهه اول سال کارگر زن 

 در اصفهان! 

مرداد  ۲مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان روز جمعه 
ماه،  اعالم کرد: از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه 

مرد که بر اثر حوادث ناشی از کار در  ۱٩امسال، جسد 
استان اصفهان جان خود را از دست داده بودند برای معاینه 

ال یافته است. بر اساس به مراکز پزشکی قانونی استان انتق
مصدوم ناشی  ۶٩۶این گزارش: همچنین در مدت مذکور 

زن به  کارگر ۱۶مرد و  کارگر ۶۸۰از حوادث کار شامل 
 مراکز پزشکی قانونی اصفهان مراجعه کردند.

 

 افزايش جمعيت خانواده های

 زن سرپرست! 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون حمایت و سالمت 
امام ضمن شرکت در برنامه شبکه دو سیما  کمیته امداد

گفت: جمعیت زنانی که برای امداد به این کمیته مراجعه 
می کنند هر سال افزایش می یابد. نامبرده همچنین اعالم 

و نیم  ۲، حدود ٩۰کرد که: بر اساس سرشماری سال 
میلیون زن سرپرست خانوار داریم که از این تعداد حدود 

نفر تحت پوشش این کمیته  یک میلیون و صد هزار

درصد از کل خانوارهای  ۱۱وی افزود: حدود  .هستند
کشور را خانوارهای زن سرپرست تشکیل می دهند و 
نسبت خانوارهای فقیر متعلق به خانوارهای زن سرپرست 

دهم  ۴در مقایسه با خانوارهای مردسرپرست حدود یک و 
 برابر است.

 

يد تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سد

 گر، در مقابل ريخته

 ساختمان فرمانداری اسالمشهر!

مرداد ماه،  ۱۴بر اساس گزارشی به تاریخ روز چهارشنبه 
گر در اعتراض به عدم کارگر کارخانه سدید ریخته ۷۵

مرداد ماه، مقابل  ۱۰دریافت شش ماه حقوق در روز شنبه 
ساختمان فرمانداری اسالمشهر در استان تهران، دست به 

جمع اعتراضی زدند. کارگران می گویند: جدا از وقفهیک ت
ای که در پرداخت مطالبات مزدی آنها ایجاد شده، در چند 

اند، به گفته ماه اخیر تعدادی از همکاران آنها اخراج شده
کارگران مدیریت کنونی کارخانه که از آغاز سال جاری 

کار فعالیت خود را آغاز کرده است تاکنون از تمدید قرارداد 
 کارگر خودداری کرده است. ۲۵

 

 تجمع سکوت کارگران عسلويه، 

 ماه حقوق! 4در اعتراض به عدم پرداخت 
به گزارش ایلنا از منطقه ویژه اقتصادی عسلویه، روز 

تجمع سکوت در اعتراض به  مرداد ماه، ۱۸یکشنبه 
ماه مزد، که توسط کارگران معترض  ۴پرداخت نشدن 

قه ویژه برگزار شده بود پس از این منط ۲۱و  ۲۰فازهای 
گذشت سه ساعت با وعده مسئوالن منطقه خاتمه یافت. 
گزارش می افزاید: پس از آنکه برپایی این تجمع صنفی 

ها شد، مسئوالن های جاری کارگاهباعث توقف فعالیت

منطقه به تکاپو افتادند تا با وعده پرداخت مطالبات مزدی 
ا به سر کار خود پرداخت نشده، کارگران معترض ر

کم تا پایان بازگردانند. برپایه این وعده قرار است دست
هفته جاری بخشی از معوّقات مزدی این کارگران پرداخت 

  شود.

 

کارگر  2کارگر و مصدوميت  3جان باختن 

 ديگر، بر اثر انفجار

 ز!در کارگاه فشفشه سازی در تبري

ر کارگاه مرداد ماه، در اثر انفجار د ۲۳ظهر روز جمعه 
فشفشه سازی در منطقه قراملک، میدان ماشین سازی، 

کارگر جان خود را از دست داده  ۳خیابان فرش آباد تبریز، 
کارگر دیگر به شدت مصدوم شده و به بیمارستان  ۲و 

منتقل گشتند. بر اساس این گزارش: شدت انفجار به حدی 
 بود که باعث تخریب کامل این واحد تولیدی شده و

 .مالی زیادی به بار آورده است ت جانی وخسارا

 

تعيين شرايط نامعقول جهت استخدام 

 نيروی کار در استان قزوين!

مرداد ماه، کارگری دراستان قزوین گفت  ۱۴روز چهارشنبه 
های استان در اکثر بنگاه های جویای کار همانند کاریابی

شوند که شرایط غیر معقول هائی دیده میقزوین آگهی
مایان برای استخدام کارگر را اعالم می کنند. یکی از کارفر

این شرایط طلب نکردن مزد در چند ماه نخست استخدام 
 می باشد.

 

 تجمع کارگران بازنشسته 

 معدن زغال سنگ البرز شرقی 

 مقابل ساختمان فرمانداری شاهرود!

نفر از  ۷۰مرداد ماه، بیش از  ۱٩صبح روز دوشنبه 
ل سنگ البرز شرقی واقع در طزره، بازنشستگان معدن زغا

تاکنون بازنشسته شده اند در  ٩۲که از نیمه دوم سال 
کارفرمای این واحد معدنی در  توجهاعتراض به عدم 

شان، در مقابل فرمانداری پرداخت سنوات بازنشستگی
شاهرود تجمع کردند. بر اساس این گزارش: کارگران 

ت پی در پی هنوز بازنشسته می گویند که با وجود مراجعا
موفق به تسویه حساب نشدیم و برای همین تصمیم 
گرفتیم تا در اعتراض به رویه کارفرما در مقابل ساختمان 

 فرمانداری تجمع کنیم.
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 !زنده باد مبارزۀ مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ست

کارگر در پی تعطيلی کارخانه  1۵۰اخراج 

 آجر ماشينی گنبد در استان گلستان!

مرداد ماه، کارگری در استان گلستان  ۱۳روز سه شنبه 
الم داشت: کارخانه آجر ماشینی گنبد، واقع در محور اع

جاده  آزادشهر به مینودشت در این استان به دلیل قطع گاز 
تیر ماه ماه سال جاری به مدت نامعلومی تعطیل  ۲٩از 

کارگر این واحد تولیدی شغل  ۱۵۰و در نتیجه  اعالم شده
 اند. بر پایه این گزارش: تعطیلی اینخود را از دست داده

کارخانه در شرایطی رخ داده که اکثر کارگران آن هنوز 
های خرداد و تیر ماه خود را از کارفرما دریافت دستمزد ماه

نکرده اند. عالوه بر معوّقات مزدی، کارفرما در زمینه 
پرداخت بیمه کارگران به تأمین اجتماعی نیز اقدام نکرده 

وادهواین وضعیت شرایط زندگی را برای کارگران و  خان
 هایشان سخت تر کرده است.

 

درصد از کارگران  ۶۰جان باختن 

 !93ساختمانی در حوادث کار در سال 

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه 
مرداد ماه، با اشاره به کثرت حوادث ساختمانی  ۱۳شنبه 

درصد از  ۵۰گفت : تقریباً حوادث ساختمانی نزدیک 
خود اختصاص داده که شدت حوادث نیز زیاد حوادث را به 

است و منجر به فوت هم می شوند. از کل حوادثی که 
درصد منجر به فوت، مربوط به حوادث  ۶۰داریم حدود 

 ساختمان است.
 

تجمع کارگران پروژه سد تنگ سرخ شيراز 

  در اعتراض به عدم پرداخت

 !مطالبات معوقه
از کارگران پروژه  نفر ۳۰مرداد ماه، حدود  ۳روز شنبه صبح 

ماه  ٩سد تنگ سرخ شیراز، در اعتراض به عدم دریافت 
حقوق معوقه در مقابل ساختمان شرکت آب منطقه ای 
فارس تجمع کردند. در این گزارش به نقل از این کارگران 

شرکت توجهیآمده است که: این تجمع به دلیل استمرار بی
سرخ شیراز( پیمانکاری پیماب )پیمانکار ساخت سد تنگ 

نسبت به پرداخت مطالبات مزدی کارگران برپا شده است. 
 ۱۰در پی این تجمع، مدیریت این شرکت وعده داد که تا 

روز آینده تمامی کارگران مطالبات معوقه خود را دریافت 
 خواهند کرد.  

 

 تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز

 منطقه شهرداری اهواز!

کارگران خدماتی فضای  مرداد ماه، ۴یکشنبه صبح روز 
سبز منطقه دو شهرداری اهواز در اعتراض به معوقات 
حقوقی خود دست از کار کشیده و در محل پارک کوثر 
اهواز که در مقابل ساختمان دفتر شرکت پیمانکار 
شهرداری قرار دارد مبادرت به تجمع نمودند. این کارگران 

 "سپهر قلعه گلی"که در استخدام شرکت پیمانکاری 
هستند در این تجمع خواستار پاسخ قاطع مسئوالن شرکت 
پیمانکاری در خصوص پرداخت کردن دستمزد و حق بیمه 

های خرداد و تیر خود شدند. بر اساس این گزارش: ماه
پیمانکار فضای سبز شهرداری اهواز، از تاریخ اول خرداد 

کارگر  ۱۶۰ماه مسئولیت پرداخت مطالبات مزدی بیش از 
 ه گرفته است.را بر عهد

 

 تجمع اعتراضی کارگران مجموعه ارگ بم!

نفر از کارگران  ۱۴۰حدود مرداد ماه،  ۱۰صبح روز شنبه  
قراردادی مجموعه ارگ قدیم شهر بم، در اعتراض به 
پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان پایگاه 

بر اساس این گزارش:  میراث فرهنگی ارگ تجمع کردند. 
کارگران معترض که برای اجرای پروژه مرمّت مجموعه 

اند در چهار ماه گذشته حقوقی ارگ قدیم بم استخدام شده
اند. گزارش به نقل از کارگران می افزاید: دریافت نکرده

تجمع صبح امروز نخستین تجمع اعتراضی کارگران مرمت 
در روزهای گذشته  کار پروژه ارگ بم نبوده و این کارگران

نیز برای پیگیری معوقات مزدی خود تجمعات مشابهی را 
برپا کرده بودند. در این گزارش در بخش دیگری گفته 
شده که در جریان تجمع امروز مسئوالن پایگاه میراث 

اند که، جدا از فرهنگی ارگ به کارگران معترض گفته
یل مسئله تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی، احتمال تعد

 نیرو در ماه های آینده نیز وجود دارد.

 

جان باختن يک کارگر تعميرکار پمپ آب 

 در تهران!

مرداد ماه، یک کارگر تعمیرکار پمپ  ۱۸صبح روز یکشنبه 
متری چاه آب، در طبقه منفی )یک(  ۴۵آب در عمق 

مجموعه ورزشی یک مجتمع بزرگ مسکونی واقع در بلوار 
ران، در حالی که مشغول تعمیر اندرزگو، تقاطع فرمانیهِ ته

پمپ آب بود، جان خود را از دست داد. بر اساس این 
گزارش، با حضور گروه های امداد و نجات، این کارگر 

جوان افغان از عمق چاه به بیرون انتقال یافت، اما مرگ او 
به دالیلی که هنوز مشخص نشده است توسط عوامل 

 اورژانس تأیید شد.

 

گران مخابرات لرستان تجمع اعتراضی کار

 در مقابل اداره کار اين استان!

مرداد ماه، همزمان با سفر معاون تنظیم  ۱۱روز یکشنبه 
نفر از کارگران  ۳۰روابط کار وزارت کار به خرم آباد، 

شرکت مخابرات استان لرستان، در مقابل ساختمان اداره 
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مبادرت به یک تجمع 

عتراضی نمودند. اما مسئوالن این اداره مانع از آن شدند تا ا
کارگران شرکت مخابرات بتوانند با معاون وزیر کار دیدار 
کنند. بر اساس این گزارش: کارگران معترض خواستار 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تأمین معاش و امنیت 
شغلی خود و دیگر همکارانشان شدند. گزارش به نقل از 

 ۸۰۰ان می افزاید: در حال حاضر حداقل نزدیک به کارگر
نفر به عنوان کارگر بخش خصوصی در شرکت مخابرات 

 لرستان مشغول کارند.
 

اعتراض کارگران پيمانکاری پتروشيمی 

 به قطع شدن بخشی از "فراورش"

 مزايای مزديشان! 

کارگرِ  ۲۰۰اعتراض بیش از  مرداد ماه، ۱۳روز سه شنبه 
ل در شرکت فراروشِ مجتمع پتروشیمی پیمانکاری شاغ

بندر امام، به حذف شدن برخی از مزایای مزدیِ خود، وارد 
سومین روز شد. کارگران معترض از طریق شرکت 
پیمانکاری رامپکو در بخش تعمیرات و نگهداری پتروشیمی 
فراورش مشغول به کارند. بر اساس این گزارش: شکل 

به دلیل قطع شدن  گیری و استمرار این اقدام اعتراضی
بخشی از مطالبات مزدی است که توسط پیمانکار از 
 دستمزد تیرماه این کارگران کسر شده است. کارگران
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 !دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن است 

معترض می گویند: مسئوالن شرکت رامپکو در محاسبه  
هزار تومان از دریافتی  ٩۰تا  ۳۰دستمزد تیرماه آنها بین 

های ماه اند. مبلغ کسر شده درهریک از آنان را کسر کرده
گذشته از طرف پیمانکار به عنوان بخشی از مزایای مزدی 

کاری کارگران شاغل در واحدهای مختلف این و حق شب
 مجتمع، به آنها پرداخت می شد.

 

جلو گيری کارفرما از ورود کارگران 

 مشمول بازنشستگی به محل کار!

های مرداد ماه چند تن از کارگران کارخانه ۱۶روز جمعه 
پرس و صنایع بسته بندی البرز در قزوین گزارش تولی 

نفر از کارگرانی که از آذر ماه  ۱۳دادند که، کارفرما، از ورود 
سال گذشته معطّل اجرای بازنشستگی پیش از موعد 
هستند، به محل کار شان جلوگیری کرده است. کارگران 
این دو واحد تولیدی که کارفرمای واحد دارند می گویند 

 ۴خیر افتادن بازنشستگی آنها پرداخت نشدن دلیل به تا
ای است که باید بابت سوابق بیمهای درصد حق بیمه

 سخت و زیان آور آنها پرداخت می شد. 

این کارگران می گویند: کارفرمای آنها که عمال یک نفر 
است با قطع یکجانبه رابطه استخدامی از حضور آنان در 

ن اقدام عمال قبل از محل کار جلوگیری کرده است و با ای
آنکه اضافه سهم بازنشستگی کارگران را به تأمین اجتماعی 
واریز کند اسامی آنها را از لیست بیمه و دستمزد حذف 

 کرده است.

 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری 

 بروجرد در مقابل فرمانداری!

یکی از کارگران خدماتی در شهرداری بروجرد، روز دوشنبه 
نفر از کارگران  ۱۰۰اعالم کرد: نزدیک به  مرداد ماه، ۱٩

سال کار، که  ۱۵تا  ۱۰شهرداری بروجرد با میانگین سابقه 
هنوز دست کم بابت دو ماه مزد پرداخت نشده طلبکار 
هستند، اخراج شدند. کارگران اخراج شده بخشی از جمعیت 
دو هزار نفری کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری 

به گفته یکی از کارگران اخراجی: این بروجرد هستند. بنا 
کارگران بعد از اتمام قراردادهای کارشان، در راستایاجرای 

 سیاست کاهش هزینه های شهرداری، اخراج شده اند. 
گزارش به نقل از کارگران شاغل درشهرداری بروجرد، می 
افزاید: کارفرما قصد دارد به مرور تعداد کارگران اخراجی 

ر برساند که در این مورد کارگران با نف ۸۰۰خود را به 

تجمع مقابل ساختمان فرمانداری و شورای شهر بروجرد 
 نارضایتی خود را به مسئوالن شهرداری اعالم کرده اند.

 
 جان باختن يک کارگر رستوران

 در همدان!
مرداد ماه، سر یک کارگر شاغل در یک   ۲عصر روز جمعه 

ن در همدان، حین انتقال غذا به طبقه فوقانی، رستورا
ناگهان بین باالبر و سقف گیر کرد. بر اثر این اتفاق کارگر 

 مزبور جان خود را از دست داد. 

 

شرکت کشتيرانی  شکايت کارکنان

 جمهوری اسالمی از کارفرما!

ری ایلنا، خودداری شرکت کشتیرانی جمهو به گزارش
اسالمی از پرداخت مطالبات مزدی گروهی از کارکنان 

 از نفر ۶۰ های این مجموعه باعث شد کهشاغل در کشتی
های تشخیص و حل اختالف اداره هیأت در کارکنان این

 این گزارش این اساس بر .کار شمیران اقامه دعوی کنند
های سمت در سال ۲۰ از بیشتر تا سال ۱۰ از که کارکنان

پیتان، افسر و مهندس کشتی در استخدام تخصصی کا
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی بوده اند در حال حاضر 
برای بازنشستگی و یا بازخریدی با کافرمایان دچار اختالف 

 اند.شده

 

چهار صد کارگر شاغل در پروژه سد نرماب 

 ماه حقوق دريافت نکرده اند! 3

رماب روز یکی از کارگران شاغل در پروژه عمرانی سد ن
 ۴۰۰مرداد ماه، اطالع داد که نزدیک به  ۱۲دوشنبه 

کارگر این پروژه، که از طریق شرکت پیمانکاری 
در شهرستان مینو دشت استان گلستان  "سپاسدار"

اردیبهشت، خرداد "ماه  ۳مشغول به کارمی باشند، حداقل 
حقوق دریافت نکرده اند. شرکت پیمانکاری  "و تیر ماه

به اعتراض کارگران مدعی است که دلیل مزبور در پاسخ 
پرداخت نشدن به موقع طلب مزدی این کارگران تأخیر

ای استان گلستان در هایی است که شرکت آب منطقه
های وضعیتمقام کارفرمای اصلی، در پرداخت صورت

 دهد.پیمانکار انجام می
 

عدم پرداخت دو ماه حقوق به کارگران 

 کاووس!کارخانه اترک تاک در گنبد 

بر اساس گزارشی از کارخانه اترک تاک قابوس در گنبد 
مرداد ماه، کارفرمای این  ۱۸کاووس  به تاریخ یکشنبه 

کارگر این کارخانه  ۲۰ماهِ )خرداد و تیر ماه(  ۲واحد، حقوق 
را پرداخت نکرده است. این کارگران که نگران استمرار این 

خش قابل وضعیت هستند، می گویند: عالوه بر حقوق، ب
توجهی از حق بیمه آنان نیز به سازمان تأمین اجتماعی 

 پرداخت نشده است.

 پنجاه کارگر پروژه سد سردابِ اصفهان

 ماه مزد دريافت نکرده اند! 4 

به گزارش یکی از کارگران شاغل در پروژه سد سرداب 
کارگر  ۵۰مرداد ماه: نزدیک به  ۴اصفهان به تاریخ یکشنبه 

ماه گذشته مزدی دریافت نکرده ۴ژه در شاغل در این پرو
اند. بر اساس این گزارش: آنها از طریق شرکت پیمانکاری 

در شهرستان فریدون  "مهندسی آب وخاک جهاد توسعه"
شهر اصفهان مشغول به کارند، و در استخدام این شرکت 
پیمانکاری هستند. در حال حاضر پرداخت معوقات مزدی 

اردیبهشت ،خرداد و  تیر ماه  های فروردین،مربوط به ماه
 آنها  به تعویق افتاده است. 

 

 سالهِ افغان 4۵جان باختن کارگر 

 در کاشان! 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
 ۴۵مرداد ماه، یک کارگر  ۴کاشان اعالم کرد، روز یکشنبه 

 ساله افغان در حین کار در روستایی از توابع کاشان، بر اثر
اتصال چاه فاضالب مجاور با چاه در حال حفر و وارد شدن 

 ۱۰فاضالب های چاه مجاور به داخل این چاه به عمق 
 متری، جان خود را به دلیل خفگی از دست داد.

  

کارگر  2جان باختن و مصدوميت 

 ساختمانی بر اثر ريزش آوار در مشهد!

م کارگر ساختمانی هنگا ۲مرداد ماه،  ۴ظهر روز یکشنبه 
انجام عملیات بهسازی یک تاالر قدیمی در بلوار سازمان 
آب مشهد، بر اثر ریزش آوار زیر خرواری از خاک و نخاله 
مدفون شدند. بنابر این گزارش، پس از حضور نیروهای 
امداد و نجات در محل حادثه، یکی از این کارگران در 
لحظات اولیه از زیر آوار خارج شده و به علت جراحات 

سریعا توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل  شدید،
متری زمین،  ۱۱ساعت تالش، در عمق  ۶شد. و پس از 

جسد بی جان کارگر دوم، پیدا و به پزشکی قانونی منتقل 
 گشت. 

 

 جان باختن يک کارگر ساختمانی

 در آبادان! 

 ۴۵مرداد ماه، یک کارگر ساختمانی  ۱۲عصر روز دوشنبه 
ب یک ستون آجری بتونی دو متری به ساله، هنگام تخری

 کیلوگرم در خیابان دبستان آبادان، ۵۰۰وزن تقریبی 
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 !گر زندانی آزاد باید گرددکار 

ناگهان زیر خرواری از خاک و نخاله بر اثر ریزش آوار  
ساختمان حبس شد. بر اساس این گزارش پس از اینکه 
این کارگر از زیر آوار بیرون آورده شد، توسط عوامل 

آبادان منتقل گشت، اما  اورژانس به بیمارستان شرکت نفت
متأسفانه به دلیل خونریزی بیش از حد، جان خود را از 

 دست داد. 

 

جان باختن کارگر بلوک زن، بر اثر برق 

 گرفتگی در شهر لنگرود!

سالهِ کارگاه  ۲۶مرداد ماه، یک کارگرِ  ۱۲روز دوشنبه 
بلوک زنی درحین نظافت دستگاه بلوک زنی در شهر 

رفتگی شد و پس از انتقال به لنگرود، دچار برق گ
 بیمارستان جان خود را از دست داد. 

 

 دو هزار کارگر کارخانه آذر آبِ اراک

 ماه حقوق دريافت نکرده اند! 2

مرداد ماه، در یک  ۳کارگران صنایع آذر آبِ اراک روز شنبه 
کارگر این  ۲۰۰۰اطالع رسانی رسانه ای، اعالم کردند که 

یافت نکرده اند، به غیر از این طلب ماه حقوق در ۲کارخانه 
مزدی، حق بیمه آنها نیز به حساب سازمان تأمین اجتماعی 

های آنها در دو واریز نشده و به همین دلیل دفترچه بیمه
ماه گذشته تمدید نشده است. بر اساس این گزارش به نقل 

های نیروگاهی، از یکی از کارگران این واحد سازنده پروژه
های خرداد و ب مزدی پرداخت نشده به ماهآمده است: طل

شود و بخش دیگری از تیر ماه سال جاری مربوط می
معوقات مزدی این کارگران مربوط به حق بن کارگری 
است که کارفرما از هفت ماه پیش، آن را پرداخت نکرده 

  است.

 

 جان باختن دو کارگر افغان 

 ر، در تهران!براثر سقوط باالب

بر اساس گزارش سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
مرداد  ۱۶ایمنی شهرداری تهران، بعد از ظهر روز جمعه 

ماه، دو کارگر تبعه افغان حین حمل مصالح توسط باالبر، از 
طبقه در دست ساخت واقع در  ۱۰طبقه فوقانی ساختمان 

و منطقه فرمانیه به طبقه منهای چهار سقوط کرده 
 بالفاصله جان خود را از دست دادند. 

 

 مصدوميت شديد يک کارگر جوان 

 در حين کار در شهرستان شهريار!

مرداد ماه، یک کارگر جوان افغانی  ۱۴صبح روز چهارشنبه 
در حین کار در یک شرکت بتون سازی واقع در جاده 
شهریار، خیابان وحید بعد از پل بادامک، به سمت تهران، 

امعلومی از قسمت فوقانی یک دستگاه بتون به دالیل ن
خردکن به داخل دستگاه سقوط کرد و بین فک های 
فوالدی دستگاه بتن خردکن گیر کرد. کارگران این شرکت 
تولیدی بتون بالفاصله به آتش نشانان باغستان شهریار و 
اورژانس اطالع دادند. عوامل امداد و نجات با استفاده از 

برش قسمت هایی از این دستگاه غول ابزارهای نجات و با 
پیکر توانستند این کارگر افغان را که از ناحیه شکم دچار 
پارگی و خونریزی شده بود بیرون آورده و تحویل اورژانس 
بدهند. وی پس از انجام معاینات اولیه توسط عوامل 

 اورژانس، به بیمارستان انتقال یافت.

 

 4۰۰۰توقف نا محدود کار توسط بيش از 

 در برزيل! جنرال موتورزکارگر 

مرداد  ۲۱به گزارش خبرگزاری رویترز به تاریخ چهارشنبه 
نفر از کارگران کارخانه  ۴۰۰۰، بیش از اوت ۱۲ماه برابر با 

که خارج ازشهر سائو پائولو قرار -جنرال موتورز در برزیل 
پس از اینکه کارفرما صدها نفر از کارگران را از کار  -دارد

رد، به برگزاری اعتصاب به مدت نامعلوم رای داده اخراج ک
و دست از کار کشیدند. بر اساس این گزارش: مسئولین 
جنرال موتورز تائید کرده اند که این اعتصاب فعالیت 
کارخانه سائو خوزه دوس کامپوس را که موتور، جعبه دنده 

کند را متوقف کرده است. های سبک تولید میو کامیون
روساز آمریکایی در مورد تعداد کارگرانی این شرکت خود

که اخراج شده اند، اعالم کردکه: هدف سرمایه گذاری 
جدیدش در برزیل، مدرنیزه کردن خطوط تولیدش در این 
کشور بوده و قصد ندارد در بازاری که فروش خودرو حدود 

 درصد افت کرده، ظرفیت تولید را افزایش دهد. ۳۰

 ناتوانی دولت در ايجاد کار

 و رشد مشاغل کاذب!

از قول علی ربیعی، وزیر کار ایران،   "مهر"خبرگزاری 
 ۲۳درصد از  ۳۰عنی حدود میلیون نفر ی ۷گزارش داد که 

میلیون نفر جمعیت به اصطالح شاغل کشور را مشاغل 
ها و میادین شهرها، کاذب تشکیل می دهند که خیابان

های مترو و خطوط حمل و نقل را مراکز تجاری، ایستگاه
فروشان، دست فروشان و دالالن، پُر کردهدر قالب خرده

فزوده است که در این  خبرگزاری با انعکاس این خبر ا .اند
 "مشاغلی"می توان به  "ها شغل کاذبمیلیون"میان این 

، "کارت پخش کن"، "کمک دادزن"، "دادزن"نظیر 
و  "دار تاکسیخط نگه"، "نوبت گیر"، "گریه کن"

مشابه اشاره کرد. به  "مشاغل"بسیاری از دیگر عناوین و 
 گزارش این خبرگزاری یکی از کارشناس بازار کار در ایران

رکود بازار  "مشاغل"گفته است که اساساً منشاء این نوع 
پرور کار در ایران است که بیش و پیش از هر چیز دالل

بوده است. در این گزارش تاکید شده که: به دلیل همین 
ناکارآمدی طی ده سال گذشته حتی یک شغل خالص در 

 ٩ایران تولید نشده است، در حالی که طی همین مدت 
هزار نفر  ۳۰۰میلیون و  ۷به جمعیت جامعه و میلیون نفر 

به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده است. با این 
توصیف باید گفت که نه فقط دولت و اقتصاد ایران طی ده 
سال گذشته یک شغل خالص تولید نکرده اند، بلکه بیش از 

را  "شاغالن"میلیون شغل موجود را نیز نابوده ساخته و  ۶
گریه "و  "کمک دادزن"و  "دادزن"ی نظیر هایبه فعالیت

  .و دست فروش ... سوق داده اند "کن

 

کارگران کارخانه صنايع اسوه ايران در 

 ماه حقوق دريافت نکرده اند! 4قزوين، 

مرداد ماه، از کارخانه صنایع اسوه ایران در  ۲۵روز یکشنبه 
ماه  ۴قزوین،گزارش داده شد که کارگران این کارخانه 

(، موفق به دریافت ٩۴ین، اردیبهشت ،خرداد و تیر )فرورد
اند. کارگران این کارخانه تولیدی  مطالبات مزدی خود نشده

می گویند: پیش از آنکه  پرداخت معوقات مزدی آنها با 
نفر از همکارانشان در دو سال  ۵۰تاخیر روبرو شود حدود 

عنوان شده بود از  "رکود تولید"گذشته به دلیل آنچه که 
ر بیکار شده اند. در این گزارش به نقل از کارگران آمده کا

است که: در نتیجه این اخراج هاست که امروز تعداد آنها از 
نفر رسیده و به همین دلیل آنها نگران  ۱۲کارگر به  ۶۲

 هستند که با ادامه این وضعیت بازهم تعداد دیگری اخراج

 

 

 

 

https://dub115.mail.live.com/o
https://dub115.mail.live.com/o
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 باید گردد! جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود 

همراه شوند و یا پرداخت مطالبات مزدی آنها با مشکل  
 شود.

 
 کارگر کارخانه کاشی خزر ۵۰اخراج 

 در رشت! 

یکی از کارگران کارخانه کاشی خزر در شهرک صنعتی 
مرداد ماه، اعالم کردکه : روز سه  ۲۵رشت، روز یکشنبه 

کارگر کاشی خزر که  ۵۰مرداد ماه، نزدیک به  ۲۰شنبه 
معوقه از کارفرما  ماه مطالبات مزدی ۲هنوز بابت 

طلبکارند، اخراج شدند. وی همچنین گفت: در حال حاضر 
همکاران اخراج شده آنها برای پیگیری مطالبات مزدی 

اند. این  خود در اداره کار رشت شکایتی را مطرح کرده
کارگر در ادامه گفت: جدا از  اخراج های اخیر، هنوز نزدیک 

، و از قرار معلوم کارگر در این واحد مشغول کارند ۴۰۰به 
ها صورت گرفته و  ها در راستای کاهش هزینه این تعدیل

باعث شده است تا باقیمانده کارگران، از بابت امنیت شغلی 
خود احساس خطر کنند. این کارگر در خاتمه به نقل از یک 
کارگر تازه اخراج شده، افزود: کارفرما سال گذشته نیز در 

دادی را با سوابق باال کارگر قرار ۵۰سه مرحله  حدود 
اخراج کرده است، و اخراج ما هم درحالی اتفاق افتاده است 

 که کارفرما با همگی ما قرارداد جدید بسته بود.

 

 ری وواحد سنگبُ 42۰تعطيلی 

  !کارگر در استان فارس 4۵۰۰بيکاری  

ری و به گزارش خبرگزاری تسنیم: اختالف واحدهای سنگب
سازمان مالیاتی کشور بر سر افزایش مالیات بر ارزش 

هزار  ۴واحد سنگبری و بیکاری  ۴۲۰افزوده سبب تعطیلی 

 .کارگر در سه شهرستان استان فارس شده است ۵۰۰و 
 
 
 

 

 کارگر قرار دادی کارخانه  39

 خوزستان اخراج شدند! "سيمان کارون"

نفراز  ۳٩دود مرداد ماه، به ح ۳۱روز به گزارش ایلنا، 
کارگران قراردادی شاغل در کارخانه سیمان کارون در شهر 
کلگیر شهرستان مسجد سلیمان اعالم شده است به دلیل 

ها در این واحد  اتمام اعتبار قرار داد کارشان دیگر برای آن

 .صنعتی شغلی وجود ندارد
 

 

 

 

 دو شعر کارگری

 
 

 

 

 

 

 

 

 "ادبيات"

 ای کارگر اسير امروز

 فردا چو شوی تماما آزاد

 با چکش خويش و داس دهقان

 ويرانه کنی جهان بيداد

 در سايه علم و عدل و عرفان

 دنيای نوی نمائی آباد

 آن روز ز روی حس و وجدان

 از روح رفيق خود بکن ياد

 ز آنکس که به نفع صنف اعيان

 دادند و را بدست جالد

 در محبس هولناک طهران

 ره صنف خويش سر داد اندر

 سرداد، ولی به سرافرازی

 (هوتیال)

** ** 

 "رباعی"

 با شاه اگر طرح محبت نکنيم

 و ز کبر و ريا بود که قربت نکنيم:

 رسم است ميان ما که با دشمن خود

 غير از به زبان تيغ صحبت نکنيم

 ايضا

 اشراف است اين فرش که زيب درگه

 در صنعت و نقش خارج از اوصاف است

 تارو پودش ز هستی چند يتيم

 رنگش ز رخ طفلک قالی باف است

 (کارگر-ا)

، ارگان "ستاره سرخ"برگرفته از: 

مرکزی فرقه کمونيست ایران 

(1310-1308) 

 

 

 

 در چه کارگر طبقه کننده تعيين و فعال حضور

 خيابانی و تظاهرات در چه و اعتصابی جنبش

 تا بود کافی بهمن 22و  21 قيام در باالخره

 توده آن ميان در يريشزنج سگهای و امپرياليسم

 حتی بدون گاه که شکل بی بظاهر ی عظيم

 رژيم مقابل در کنارهم در طبقاتی تفاوت احساس

 چهره بودند، ايستاده شاه امپرياليسم وابسته به

 را ايران کارگر طبقه يعنی خود اصلی دشمن

 سی، سيا هجوم آرايش در تجديد و بشناسد

 حمله زتي لبه خويش فرهنگی و اقتصادی نظامی،

 طبقه حال عين در .کند اين طبقه متوجه را اش

 سطح لحاظ از خود نواقص همه با نيز کارگر

 شکل به حتی گاه تشکل سياسی، و تاريخی تکامل

 از زودتر خيلی و ۵۷ بهمن 22 از پس غريزی

 کار که شد متوجه قشرهای خلق، و طبقات ساير

 به مستقل طبقه بعنوان وی تشکل عدم بعلت قيام

 سرعت با دليل بهمين و شده است کشيده تشکس

 گرچه و افتاد، ها زمينه همه در خويش تشکل بفکر

 و طبقه خود تجربه دليل عدم به راه اين در

 طلبانه فرصت روشهای دام به اغلب روشنفکرانش

 با ولی افتاد کار اپورتونيستهای کهنه پيشنهادی

 که برداشت بزرگی عملی گامهای طبقه اين، وجود

 برای گرانبهايی دست آوردهای تئوريک مسلماً

 جمهوری رژيم .داشت خواهد او آينده مبارزات

 طبقه عليه خود حمالت سازمانيافته با اسالمی

 در طبقه اين که را تشکلهائی آن تنها نه کارگر،

 آورده بوجود آن از ماههای پس و قيام جريان

 نيز را حقوقی آن حتی بلکه شکست، درهم بود،

 کاغذ روی شاه الاقل زمان در اين از پيش که

 بين از بکلی بود، شده شناخته کارگر طبقه برای

 تحت داد که نشان عمل در يکبارديگر و برد

 هيچ برای حقی هيچ وابسته بورژوازی ديکتاتوری

 وقتی تا نيست و مصون حکومت هجوم از ای طبقه

 همواره حقی هر است، برقرار ديکتاتوری اين که

 .دارد قرار دولتی درتق تعدی معرض در

 برگرفته از : پيام رفيق اشرف دهقانی

 13۶2به خلقهای قهرمان ايران، مرداد  
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 بر قرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر!

 

برای آشنایی با دیدگاه ها و 

تحليل های چریکهای فدائی 

 های زیر خلق ایران از سایت

 دیدن کنيد:
 

www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 

 ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائيد:

BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 

 

 آدرس پست الکترونيکی:

E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 

 

 

 چریکهای فدائی خلق ایران

 

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

آن هم آسيبی که به مرگ وی بيانجامد، اين را ما قتل غير عمد 

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

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

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

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

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

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

جامعه هزاران انسان را از شرايط الزم حيات محروم ساخته و 

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

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

مرگ که نتيجۀ اجتناب ناپذير اين  که در اين شرايط بمانند تا

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

داند که اين هزاران نفر اجبارا قربانی اين شرايط خواهند شد، و 

با وجود اين، شرايط مربوطه را برقرار نگاه می دارد، اين عمل 

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

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

قبال آن از خويشتن دفاع کند. قتلی که ظاهرا قتل نيست، زيرا 

کسی قاتل را نمی بيند، زيرا که مرگ اين قربانی چونان مرگی 

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

فه. ولی در هر حال در بيشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظي

 "اينجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")فردريک انگلس 
 

 


