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سرسخن:

ماموران شهرداری تهران یک دستفروش را
کشتند!

«اسالم» در خدمت تحکیم سلطه بورژوازی

انگلس ،این آموزگار کبیر پرولتاریای جهان وقتی
حاصل مشاهدات خود از وضع طبقه کارگر در
انگلستان قرن  19را به رشته تحریر در می آورد،
شرایط مرگباری که سرمایه داران در پی سود
هرچه بیشتر برای کارگران به وجود می آورند را
به دقیق ترین شکل توصیف و در مقام یک قاضی
واقعا ً عادل به طور انکار ناپذیری ارتکاب سرمایه
داران انگلیس به قتل عمد کارگران را با رساترین
بیان ثابت نمود.
امروز در ایران تحت سلطه رژیم جمهوری
اسالمی با نگاهی هر چند گذرا به شرایط کار و
زندگی کارگران که حتی از شرایط طبقه کارگر
انگلیس در قرن  19نیز وخیم تر و جنایت بار تر
است کامالً می توان صحت گفته انگلس و عمق
جنایتی که سرمایه داران داخلی و خارجی در ایران
در حق کارگران مرتکب می شوند را دریافت.
اما چه رابطه ای بین شرایط اسفبار کار و زندگی
کارگران ما و اسالمی که به پسوند جمهوری حاکم
بر ایران چسبیده است وجود دارد؟ برای درک این
امر باید سه دهه به عقب برگشت و روی دوره
ای تأمل نمود که خمینی و دیگر سردمداران رژیم
جمهوری اسالمی در حالی که به هر جنایتی دست
می زدند و در عمل به وحشیانه ترین شکلی به
سرکوب انقالب توده های تحت ستم ایران مشغول
بودند ،اعمال ددمنشانه و جنایت بار خود را با
اسالمی که تا آن زمان برای مردم ما ناشناخته
بود ،توجیه می کردند .در آن زمان جمالتی از
این قبیل که در کتاب "صحیفه نور" خمینی آمده
است با فریاد های دلخراش تکرار می شد " :اسالم
احکام جنگ دارد ...شمشیرها را بکشید و این
علفهای هرز را قطعشان کنید...اینها را قطعشان
کنید یا آدمشان کنید"" ،اگر شمشیر برای خدا بلند
بشود و برای خدا پائین بیاید این انگیزه ،انگیزه
الهی است ...ارزشمند است" ،".قران می گوید با
اشخاصی که مسلمند با مدارا رفتار کنید و آن ها
که با خدا نیستند بزنید ،بکشید ،حبس کنید" .خمینی
مشخصا ً در سال  1360که پاسداران و نیروهای
امنیتی جمهوری اسالمی با حمله به مردم مبارز
ایران و قتل و کشتار آنها در خیابانها و زندانها
جوی های خون به راه انداخته بودند برای تشجیع
هر چه بیشتر آن آدمکشان ،همچون شغالی پست از
جمله زوزه می کشید که " :امیرالمؤمنین – سالم
هللا ،آن مرد نمونه عالم -...با کسانی که توطئه می
کنند شمشیر را می کشید و می کشت .هفتصد نفر
را در یک روز...از دم شمشیر گذراند ...ما نمی

دست فروش زحمتکشی که در مقابل چشم فرزندش
وحشيانه مورد يورش ماموران گشت سد معبر
شهرداری تهران قرار گرفته و شديدا مجروح شده
بود پس از یک هفته بستری شدن در بیمارستان
سرانجام بر اثر شدت ضربات وارده روز پنجشنبه
 ۲۳مردادماه در بيمارستان نور افشار تهران جان
باخت .این دستفروش به نام علی چراغی 41 ،ساله
و صاحب چهار فرزند بود که روز  ۱۶مرداد به
همراه پسر  ۱۴سالهاش برای دست فروشی به
منطقه تهرانپارس رفته بود که در ساعت  ۱۰صبح
حوالی اتوبان باقری در تقاطع خیابان  ۱۹۶غربی
با خیابان ایزد پناهی با ماموران شهرداری و یورش
آنها به خود مواجه می شود .پسر  ۱۴ساله این
کارگر در خصوص روز حادثه به خبرگزاریها گفته
است که "من و پدرم سوار بر وانت کنار خیابان
در حال حرکت بودیم که ناگهان یک وانت سدمعبر
ناحیه چهار منطقه  ،۴مقابل ماشین ما پیچید و راه
را بست .چهار مأموری که از اتومبیل پیاده شدند
از پدرم خواستند که پیاده شود .من به در خواست
پدرم در وانت ماندم و از داخل مکالمه آنها را
میشنیدم .یک مامور به پدرم گفت که وانت توقیف
است .پدرم اصرار داشت که شما حق توقیف ماشین
را ندارید و باید با پلیس  ۱۱۰تماس بگیریم ...در
حالی که پدرم در تالش بود تا با پلیس تماس بگیرد،
مورد حمله این ماموران قرار گرفت .یکی از آنان
از پشت دستهای پدرم را گرفت و سایرین مشغول
ضرب و شتم او شدند .هنگامی که من مشغول پیاده
شدن از ماشین بودم دیدم که یکی از ماموران با
"پنجه بکس" به سمت چپ سر پدرم ضربهای وارد
کرد و پدرم به زمین افتاد .من قصد نزدیک شدن به
پدرم را که بیهوش روی زمین افتاده بود را داشتم
اما ماموران به گمان اینکه پدرم تمارض میکند
ضربهای به من زدند و اجازه نزدیک شدن به پدرم
را ندادند اما بعد از دخالت کسبه محل ،هر چهار
مأمور سوار بر وانت از صحنه گریختند ".در یک
سال گذشته این دومین بار است که مأموران وابسته
به شهرداری ،یک زحمتکش دستفروش را صرفا ً به
"جرم" تالش برای تأمین معاش خود و خانواده اش
از طریق دستفروشی به قتل می رسانند .آنها در دی
ماه گذشته نیز با حمله وحشیانه به یک دستفروش در
بقیه در صفحه 3

از کارگران چریک فدائی خلق
بیاموزیم

رفیق ايرج سپهری
کارگری آگاه و مبارز
بود که در سال 1327
در شهر بابل متولد شده
بود .وی از سنین جوانی
برخالف تمایالت و
معیارهای خانوادگی اش
به کارگری پرداخت و به
دور از محیط خانوادگی
خود زندگی نمود و

رفیق ایرج
سپهری

در شرایط زندگی کارگری با درد و رنجی که
کارگران می کشند تا شکم خود و خانواده شان را
سير کنند آشنا شد .شرايط کار و معيشت کارگران
و آن شرايط دهشتناکی که سرمايه داران برای آنها
شکل داده اند کينه و نفرت او به مناسبات ظالمانه
سرمايه داری را سبب شد و اين کينه وقتی که
بر اثر مطالعه آثار مارکسيستی به آگاهی رسيد
برای وی به منشا ايمانی تزلزل ناپذير به ضرورت
نابودی قطعی نظام سرمايه داری به دست کارگران
متشکل و آگاه تبدیل گشت .از اين زمان به بعد
زندگی رفيق ايرج کامال دگرگون گشت و او
به عنوان کارگر آگاهی که آزادی و سعادت طبقه
اش را طلب می کرد هر روز بيش از روز قبل با
مطالعه شرايط کار و معيشت هم طبقه ای های خود
يعنی شرايطی که خود در آن زندگی می کرد به اين
نتيجه می رسيد که ديکتاتوری بورژوازی وابسته
در ايران امکان سازمانيابی کارگران را با توسل
به سرکوب وحشيانه مبارزات کارگران کامال از
کارگران سلب کرده است .اين آگاهی همزمان شد
با رستاخيز سياهکل و آغاز مبارزه مسلحانه در
ايران که برادرانش رفقا سيروس و فرخ سپهری از
پيشگامان آن بودند .در پائيز سال  50رفيق ايرج به
خاطر ارتباط با برادرانش از سوی ساواک دستگير
و زندان و شکنجه را خود شخصا تجربه نمود.
خودش می گفت "زندان برای من آموزشگاه بزرگی
بود ،درست بعد از آزادی از زندان در ایمانم راسخ
تر و محکم تر شده بودم ،با خلق ستمکش خود
پیمان بستم که تا آخرین قطرۀ خون خود را در هر
کجای دنیا که باشم علیه ظلم و ستم و علیه تمام
دشمنان خونخوار طبقه کارگر و همۀ طبقات رنجبر
مبارزه کنم" (نقل از "از جبهه نبرد فلسطین").
متاسفانه هنگامی که رفیق ایرج از زندان آزاد شد
برادر وی چریک فدائی خلق ،رفيق سيروس در
زير شکنجه ساواک جان باخته بود (سال  )1350و
رفيق فرخ در يک درگيری با نيروهای سرکوبگر
ساواک به شهادت رسيده بود (در تابستان سال .)51

نابود باد نظام سرمایه داری در جهان
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ماهنامه کارگری
ترسیم که در روزنامه های سابق ،در روزنامه
های خارج ایران برای ما چیزی بنویسند...ما می
خواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد" و
یا می گفت " :این توطئه گرها در کردستان و
غیر آن در صف کفار هستند ،با آنها باید با شدت
رفتار کرد .دولت با شدت رفتار کند ،ژاندارمری
با شدت رفتار کند؛ ارتش با شدت رفتار کند...
بروید فاسدها را سرکوب کنید ،بروید توطئه گرها
را سرکوبی کنید("...نقل از سخنرانی خمینی در
 26مرداد .)1358
در مقطع مورد بحث که خمینی و دیگر
سردمداران رژیم به شکلی که گفته شد نیروهای
مسلح و امنیتی خود را برای خونریزی و برخورد
کامالً بی رحمانه با مردم ستمدیده و مبارز بسیج
کرده و آنها را  -به گونه ای که امروز در قامت
دیگر مزدوران امپریالیسم آمریکا و به طور
برجسته همچون "داعش" می بینیم -به جنگ
و خونریزی علیه مردم می فرستادند ،قریب به
اتفاق روشنفکران ایران چه متشکل در سازمانهای
سیاسی آن دوره و چه غیر از آن بدون تعمق روی
این امر که سردمداران رژیم جمهوری اسالمی با
دست زدن به چنان خونریزی های وحشیانه در
صدد حفظ و حراست از کدام سیستم اقتصادی-
اجتماعی و در جهت منافع کدام طبقه آنچنان با
وقاحت کشتار مردم را در سرلوحه کار خود قرار
داده اند و هدفشان از ابراز چنان سخنان و تبلیغاتی
چیست! این درک نادرست را ارائه دادند که گویا
آنها به خاطر اعتقاد به اسالم چنین می کنند و گویا
قصدشان مسلمان کردن آحاد جامعه است .در واقع
این دسته از روشنفکران ادعاهائی که آنان برای
توجیه جنایات خود و برای کتمان چهره خونخوار
و ارتجاعی سرمایه داران ارائه می دادند ( و
امروز هم می دهند) را پذیرا شده و لذا به جای
سرمایه داران خارجی (امپریالیستها) و سرمایه
داران داخلی وابسته به آنها" ،اسالم" را مورد
حمله قرار دادند .اما واقعیت آن بود که همه آن
اعمال سرکوبگرانه از طرف رژیم حاکم و توجیه
آن با اسالمی که مورد تبلیغشان بود -که در ضمن
چاشنی وعده و وعید های توخالی برای کارگران
و قشرهای محروم جامعه را نیز در بر داشت،
تماما ً به خاطر تحکیم سلطه خود و حفظ و حراست
از سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران صورت
می گرفت .این همان رابطه ای است که بین اسالم
جمهوری اسالمی و حفظ سیستم سرمایه داری
وابسته ایران وجود دارد واقعیتی که وضعیت
دردناک و بسیار اسف بار زندگی کارگران ما نیز
از آن ناشی شده است .همان رابطه ای که اگر از
مغرضین بگذریم خیل روشنفکران کوته بین و در
عین حال گنده دماغ ایران قادر به درکش نبودند؛
و البته هنوز هم در حالی که ظاهراً سرمایه داری
و سرمایه داران را مورد حمله قرار می دهند باز
با نادانی قادر نیستند پی به چنین رابطه ای بین
اسالم و سرمایه داران در ایران و شرایط کنونی
کارگران ببرند .در واقع ،این روشنفکران نمی
توانستند و نمی توانند درک کنند که دین و از جمله
دین اسالم وسیله ای در دست طبقات استثمارگر
برای تسهیل شرایط استثمار کارگران و غارت
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منابع و ثروت های توده ها می باشد؛ و جمهوری
اسالمی از کشتارهای دهه  ،60و بعد ،از کشتارها
و جنایاتی که در طول سی و پنج سال گذشته لحظه
ای متوقف نشده است مسلمان کردن مردم ایران را
تعقیب نمی نمود بلکه این رژیم اسالمی از سرکوب
و خونریزی و توجیه همه آنها و دیگر اعمال ننگین
خود با اسالم ،هدفی جز حفظ و حراست از سیستم
سرمایه داری وابسته ایران را نداشته و ندارد؛ چرا
که آنها به مثابه خدمتگزار امپریالیستها و سرمایه
داران داخلی از اسالم به عنوان وسیله ای جهت
آماده کردن شرایط هر چه آسان تر استثمار به نفع
این طبقات استثمارگر استفاده می کنند.
حقیقت فوق برای بسیاری از کارگران ایران چه
در همان آغاز که خمینی می گفت مردم ایران
برای اقتصاد ( یا خربزه) انقالب نکرده اند و چه
بعدها که جمهوری اسالمی شمشیر را از رو بست،
امر ناروشنی نبود چرا که آنها معنی واقعی آن
سخنان و آن اعمال را در زندگی خود به خوبی می
دیدند .امروز که همگان شاهدند که طبقه سرمایه
دار ایران در زیر سلطه جمهوری اسالمی یعنی
در پرتو سرکوب مبارزات کارگران و دیگر توده
های تحت ستم مردم و حمایت های قانونی آنها
از سرمایه داران و به طور کلی اداره همه امور
کشور به نفع این طبقه (و مسلما ً اربابان خود یعنی
امپریالیستها) به چه ثروت های نجومی دست یافته
اند تا جائی که نام برخی از آنها در ردیف چندمین
ثروتمند جهان درج می شود (مثالً رفسنجانی به
مثابه یک سرمایه دار بزرگ به عنوان چهل و
ششمین ثروتمند جهان شناخته شده است) دیگر
حنای تبلیغاتی که تحت نام ضدیت با اسالم می
کوشند به جای سرمایه داران ،صرفا ً ایدئولوژی
اسالمی حکومت حامی آنان را عامل سیه روزی
کارگران جا بزنند ،رنگی ندارد .امروز کارگران
ایران با قتلگاه هائی چون عسلویه مواجه اند و با
پوست و گوشت خود لمس می کنند که جمهوری
نکبت و ننگین حاکم بر ایران با اسالم اسالم گفتن
و با تکیه بر ایدئولوژی اسالمی شان چه جهنمی
برای کارگران به وجود آورده و چگونه با این
اسالم به سرمایه داران امکان داده است تا برای
خود بر روی این زمین بهشتی برین بسازند .تنها
کافی است برای نمونه اندکی با شرایط زندگی
کارگران در عسلویه آشنا شد تا بتوان به عینه دید
که به اصطالح جمهوری حاکم بر ایران با اسالم
خود نه این که قصد مسلمان کردن کارگران را
داشته باشد بلکه همه مسئله آن است که با اسالم
خود از قِبَل استثمار هر چه شدیدتر نیروی کار
سود سرمایه داران را افزایش دهد.
عسلویه که قبالً روستائی در جنوب ایران بود
امروز به خصوص با تأسیسات پاالیشگاهی که در
دوره خاتمی (سال  )1378در آنجا پایه گذاری شد
به یکی از مراکز بزرگ صنعتی ایران تبدیل شده
است .با ایجاد و فعالیت تأسیسات گاز و پتروشیمی
در این منطقه آلودگی هوا به چنان درجه ای رسیده
که امروز سازمان انتقال خون از پذيرش خون
کارگران امتناع می کند و بروز بیماری های
مزمن همچون آسم و بیماری های پوستی و همچنین
ابتال به سرطان به امری رایج در میان کارگران
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این واقعیات باعث شد که ارتباط رفیق ایرج با
سازمان چريکهای فدائی تا مدتها قطع شود .به همین
دلیل رفیق ایرج پس از آزادی از زندان به تنهائی و
با تقبل رنجها و خطر های بسيار از مرز گذشت و به
فلسطين سفر نمود تا هم توانائی های نظامی خود را
ارتقا بخشد و هم با نبرد در کنار انقالبیون فلسطین
در حد خود به وظايف انترناسيوناليستی اش عمل
نمايد .او در جنبش فلسطين به "جبهه خلق برای
آزادی فلسطین فرماندهی کل " به رهبری احمد
جبرئیل پیوست .رفیق ایرج در جريان همکاری اش
با این نیروی فلسطینی آنچنان قاطعانه و با شهامت
عمل می کرد وبه منافع امپریالیزم و صهیونیسم
ضربه می زد که شجاعتش زبان زد رفقای جبهه
گردید .او می گفت":بهترین روزهای زندگیم ،آن
روزهائی بودند که به عملیات می رفتم و به منافع
اشغالگران اسرائیلی ضربه های سختی وارد می
کردم" (همان منبع) .او همواره از رفقای جبهه می
خواست که به جای آنها در عملیات شرکت کند -چرا
که نهراسیدن از خطر بارزترین خصلت انقالبی او
بود .رفیق ایرج در جنگ با اشغالگران اسرائیلی
فرماندهی یک گروه تخریب را با نام مستعار
سازمانی "محمد عبدالقادر" در منطقه جوالن به
عهده داشت .ولی رفقای فلسطینی او را "ابوسعید
ایرانی" می نامیدند .او به سبب شجاعت های بی
مانندش در جبهه نبرد به درجه سروانی رسید،
افتخاری که برای یک غیرفلسطینی کم نظیر بود.
رفیق در نبردهای جوالن ،آنطور که در خاطرات
روزانه اش نوشته شده ،بیش از بیست اسرائیلی را از
صحنه نبرد خارج ساخت و به این ترتیب به عنوان
یک رزمندۀ نمونه ،در سراسر جبهه شهرت یافت.
نبردها و مبارزات "ابوسعید ایرانی" يا رفيق ايرج
سپهری اگر چه مبتنی بر روحیه انترناسیونالیستی
او بود ولی به امور داخلی میهنش نیز مربوط می
شد چرا که دولت صهیونیستی اسرائیل در دستگاه
های امنیتی و پلیسی و ارتش ایران علیه مردم ما
نیز دخالت داشت .سرانجام رفیق ایرج سپهری پس
از کسب تجربه کافی به ایران برگشت و توانست
با سازمان چريکهای فدائی ارتباط بگیرد و در
کنار دیگر رفقا مبارزه علیه رژیم شاه را پیش
ببرد .پس از مدتی سازمان صالح دید که وی برای
ایجاد ارتباطی مستقیم بین چریکهای فدائی خلق با
مبارزین فلسطینی و جهت تأمین برخی از نیازهای
تسلیحاتی سازمان مجدداً به فلسطین باز گردد.
در سپیده دم دوم شهریور ماه  1352هنگامی که
رفیق ایرج همراه با رفیقی دیگر از فلسطین عازم
ایران بود ،پس از عبور از مرز وارد آبادان شد،
بیماری چند روز قبل از حرکت و گرمازدگی شدید،
توان رفیق را تحلیل برده بود و همین موجب شد
که رفقا نتوانند حرکات خود را تنظیم نمایند و در
آبادان مورد سوءظن پلیس قرار گرفتند که منجر
به درگیری مسلحانه بین آنها و مزدوران رژیم که
شامل نیروهای ژاندرمری و شهربانی می شد گردید.
در این درگیری با برخورد شجاعانه رفقا ،شماری
از نیروهای دشمن از پای در آمدند ولی سرانجام

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
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عسلویه تبدیل شده است .حتی خود به اصطالح
کارشناسان ایمنی و بهداشت رژیم اعتراف می
کنند که در صورت تمام شدن پروژه عسلویه و
به هر حال بیکار شدن کارگران آنها مجبورند کل
درآمدی که حاصل جان کندن آنها در این پروژه
می باشد را صرف هزینه درمانی خود نمایند.
کارگران این منطقه به طور شبانه روزی در کمپ
هائی که با صرف کمترین هزینه از طرف سرمایه
داران ساخته شده به سر می برند .محل خوابشان
اتاق کوچکی است که چهار یا پنج نفر باید در آنجا
بخوابند و صبح رأس ساعت  4.30با صدای زنگ
از جا بپرند تا بتوانند ساعت شش صبح در محل
کار حاضر باشند .از آنجا که تعداد توالت و حمام
و محل دستشوئی و شستشوی لباس (کارگران
مجبورند لباس های خود را در طشتی با دست
بشویند) به هیچوجه با تعداد کارگران همخوانی
ندارد آنها مجبورند مدت زیادی را در صف های
مربوط به اين امور -البته در محوطه ای که عاری
از هرگونه نظافت و بسيارکثيف می باشد -صرف
کنند .در محل صرف صبحانه نیز چنین وضعی
حاکم است و به همین خاطر اغلب کارگران بسته
کوچک کره و مربای چندگرمی خود را در نایلونی
گذاشته و آن را در مسیر راه به سوی کارخانه می
خورند .وضع نظافت و بهداشت در این کمپ ها
بسیار وخیم است .تردد آنها به محل کار و برعکس
نیز با اتوبوس های قراضه یا با سوار شدن روی
موتورهای مسافربری صورت می گیرد که تا
کنون بارها در زیر کامیونهائی که رانندگانشان
دارای گواهی رانندگی پایه یک نیستند له شده اند-
و این عالوه بر خطراتی است که در محل کار
به دلیل صرف کمترین هزینه از طرف سرمایه
دار برای ایمنی محیط کار مثابه "سوانح کار"
در کمین آنهاست .مسلما ً توصیف همه جنبه های
زندگی کارکران عسلویه در کمپ های کثیف و در
شرایطی که فضای امنیتی و سنگینی اختناق در آن
بسیار باالست و در عین حال دست پخش کنندگان
مواد مخدر در میان کارگران کامالً باز ،در اینجا
نمی گنجد .در ارتباط با شرایط کار این کارگران
که تعداد زیادی از آنها دارای مدرک لیسانس یا
باالتر از لیسانس هم هستند ،سرمایه داران برای
استثمار هر چه شدیدتر آنها چنان دست خود را
باز می بینند که عالوه بر تحمیل شرایط وحشتناک
استثمار "معمول" که در اکثر کارخانجات و
مراکز تولیدی در ایران برقرار است در ابعادی
هر چه گسترده تری شیوه های جدیدی از مکیدن
خون کارگران را نیز اختراع کرده اند.
از جمله کارگران عسلویه عالوه بر قراردادهای
موقت و سفید امضاء که خود حاکی از عنان
گسیختگی سرمایه داران در استثمار نیروی کار
می باشد از قراردادهائی صحبت می کنند که خود
نام "قراردادهای ننگین" به آنها داده اند .یکی از
اشکال این نوع قراردادها آن است که به هنگام
استخدام کارگر ،سرمایه دار از او می خواهد که
سفته ای را امضا کند که وی را متعهد به کار در
حوزه مورد نظر سرمایه دار به مدت معینی می
کند .بنابراین سرمایه دار کامالً قادر است که از
این کارگر یا به عبارت درست تر از این برده خود

به هر ترتیب که می خواهد بهره کشی نماید ،در
حالی که اگر کارگر نخواهد تن به چنین استثماری
بدهد و خواستار ترک کار شود مجبور است مبلغی
که در سفته نوشته شده است را به سرمایه دار
بپردازد و البته اگر هم از این کار سرباز بزند،
مأموران رژیم حامی سرمایه دار گویا به خاطر "
بوسه پیغمبر"" ،بر دست کارگر" او را دستگیر و
روانه زندان می کنند!
تنها با اندکی تأمل روی شرایط جهنمی کارگران
عسلویه که بخشا ً یا تماما ً در دیگر محیط های
کارگری ایران نیز حاکم است می توان سخن فوق
الذکر از انگلس را در مورد سرمایه دارن ایران
نیز به کار برد و با قاطعیت آنها را قاتلینی نامید
که در پی حرص و آز سیری ناپذیر خود شرایط
مرگباری برای کارگران ما به وجود آورده و
آنها را به زندگی توأم با شکنجه و مرگ تدریجی
محکوم کرده اند.
اما واقعیت دیگر آن است که همه این وضعیت
غیر انسانی و اعمال ظلم و ستم بی پایان در حق
کارگران به همان گونه که توضیح داده شد در
پرتو حکومتی حاصل گشته که با اسالم مورد
تبلیغش شرایط را برای استثمار وحشیانه نیروی
کار توسط سرمایه داران مهیا کرده است .جای
تردید نیست که اسالم در دست این حکومت
پوششی برای حفظ نظام سرمایه داری وابسته
در ایران و در نتیجه تأمین منافع امپریالیستها و
سرمایه دارن داخلی می باشد .امروز کارگران
و توده های آگاه ایران شاهدند که آنها نه فقط با
سرکوب و دیکتاتوری و اختناق بلکه با تحمیق و
فریب کارگران سعی در تأمین منافع سرمایه داران
دارند و می کوشند شرایط ظالمانه موجود را برای
کارگران مشیت الهی جلوه داده و کارگران را به
صبر و تحمل وضع موجود ترغیب کنند .بیهوده
نیست که امروز در نشریات رژیم وقتی مثالً
شرایط جهنمی کارگران عسلویه مورد توصیف
قرار می گیرد برای تحمیق کارگران و قابل تحمل
کردن شرایط استثمار برای آنان ،کارگران را به
خدا و پیغمبر رجوع می دهند .مثالً پس از توصیف
شرایط بسیار وخیم و اسفبار کارگران عسلویه می
نویسند " :زندگی کارگری در منطقه پارس جنوبی
حکایت ها دارد و تا زمانی که چند صباحی از
عمر شریف را در آنجا سپری نکنید هرگز پی
به صبوری جامعه کارگری نخواهید برد...و
اگر تاریخ ،بوسه پیغمبر اعظم (ص) بر دست
آن کارگر را روایت نمی کرد شاید اکنون اینان
وضعیتی بس اسفبارتر از امروز داشتند!" (نقل از
سایت استان نیوز) این گونه تبلیغات نیز به نوبه
خود بیانگر آن است که مبلغین رژیم چگونه از
اسالم برای تسهیل شرایط استثمار به نفع سرمایه
داران و تداوم وضعیت بس اسفبار کارگران
استفاده می کنند.
بنابراین امروز در شرایطی که شدت جنایات
سرمایه دارن در حق کارگران ما و حمایت و
پشتیبانی رژیم جمهوری اسالمی از سرمایه داران
امری غیر قابل کتمان است ،دست به اصطالح
روشنفکرانی که هنوز هم به هر ترتیب سعی می
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رفیق کارگر ،ایرج سپهری که علیرغم همه شجاعت
و کاردانی اش به دلیل بیماری ،کامالً در محاصره
مزدوران دشمن گرفت .در این هنگام در حالی
که فریادهای "مرگ بر شاه" و " زنده باد مبارزه
رهائی بخش خلق" او در هوا طنین انداز بود ،برای
این که زنده به دست دشمن نیفتد قهرمانانه ضامن
نارنجک خود را کشید و در مقابل چشمان ناباور
دشمنان مردم به زندگی خود پایان داد .به این ترتیب
در حالی که حماسه رفیق با حماسه برادرانش در
آمیخت چریکهای فدائی خلق يکی از صديق ترين
يارانشان و کارگران ایران يکی از پيگير ترين
پيشروان خود را از دست دادند .اما واقعیت آن بود
که تأثیرات و تجربيات مبارزاتی ای که کارگرانی
همچون ايرج با خون خود در جامعه به جا گداشتند
کارگران ایران را قادر ساخت که چند سال بعد و در
جريان انقالب سال  57يکی از دشمنان خود يعنی
رژيم وابسته به امپرياليسم شاه را به گورستان تاريخ
اندازند .رفیق کارگری چون ایرج سپهری با خون
خویش برای نبرد های بزرگ آينده تجربه و درس
مبارزه برای نابودی کل نظام ظالمانه سرمايه داری
وابسته حاکم را به جا گذاشته و راه را برای هم طبقه
ای های خود در ایران جهت مبارزه با این سیستم که
خون کارگران را به شیشه کرده است در امروز و
فردا هموار کرده است.

بقیه از صفحه 1
متروی تهران شرایطی برای وی به وجود آوردند
که به مرگ وی منجر شد.
اعتصاب پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق
و بازداشت کارگران!

سه شنبه  29مرداد ماه حدود  ۵هزار کارگر معدن
سنگ آهن بافق در اعتراض به بازداشت  ۲تن از
همکارانشان و تالش ناکام برای بازداشت ۱۶
کارگر دیگر مبادرت به اعتصاب نمودند .یکی از
کارگران که نخواست نامش فاش شود ،به ایلنا گفت:
پليس به دنبال شکايت کارفرما تالش کرد  16کارگر
ديگر را هم بازداشت کند که در اين هدف ناکام ماند
و هم اکنون اين  16کارگر در ميان همکارانشان
در معدن حضور دارند .از قرار کارفرما در پی
اعتراض صنفی پیشین کارگران که  ۳۹روز طول
کشید  ۲۷ -اردیبهشت تا  ۴تیر  -به جای رسيدگی
به خواستهای کارگران و انجام وعده های داده
شده از این  ۱۸نفر شکایت کرده و حال پليس برای
دستگيری آنها اقدام نموده است .اقدامی که با توقف
توليد ازسوی کارگران پاسخ داده شد.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

ماهنامه کارگری
کنند پیوند بین اسالم جمهوری اسالمی با سرمایه
داران داخلی و خارجی در ایران را در ذهن مردم
مخدوش سازند ،هر چه بیشتر رو شده است .با
اینحال هنوز افشاء و طرد ایده ها و تبلیغات آنها
الزم است تا مبارزه با سرمایه داران و سیستم
سرمایه داری وابسته در ایران و تالش برای
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی با شفافیت هر
چه بیشتری به نفع طبقه کارگر ایران پیش برود.
تخریب دستگاه های شرکت سهند آذر
کرمانشاه توسط کارگران و تداوم اعتصاب
آنها!
کارگران شرکت سهند آذر کرمانشاه در اعتراض
به دریافت نکردن حقوق شان بعدازظهر یکشنبه ۶
مرداد در محل کارگاه دست به اعتصاب زده و
خواستار پرداخت دستمزد خود شدند .اما مديريت
کارگاه به جای رسيدگی به خواست کارگران به
آنها می گويد که پولی نداریم به شما بدهیم .برخورد
زورگويانه مدير کارگاه چنان کارگران را خشمگين
ساخت که به گزارش سحام ۱۰ ،تن از کارگران به
دستگاه های موجود در کارگاه حمله ور شده و آنها
را تخریب کردند .کارگران شرکت سهند آذر در
حال حاضر در پروژه سد داریان مشغول به کار
هستند .بعد از این حادثه صد تن از کارگران شرکت
سهند آذر کرمانشاه در اعتراض به شش ماه حقوق
معوقه در مقابل استانداری کرمانشاه دست به تجمع
اعتراضی زدند .کارگران در این تجمع خواستار
رسیدگی استاندار به خواسته هایشان شدند .کارگران
مذکور سپس در مقابل دادگستری کرمانشاه تجمع
کرده و نماینده کارگران به دادستانی مراجعه کرد.
کارگران به مسئولین دادستانی اعالم کردند که ماه
هاست حقوقی دریافت نکرده اند و در فقر و نداری
به سر می برند .دادگاه چند ماه پیش به کارگران
اطمینان داده بود که مالک شرکت ازطریق فروش
تعدادی از دستگاه های کارخانه ،حقوق عقب مانده
کارگران را پرداخت خواهد کرد .در حالی که
تاکنون در این مورد هیچ اقدامی انجام نشده است.
شرکت سهند آذر کرمانشاه ،متعلق به سپاه پاسداران
می باشد.
به دليل عدم دريافت حقوق ،کارگران صدرا
ورودی جزیره را بستند!
پایگاه خبری "خلیج فارس" گزارش داد که :
کارگران طرف قرارداد پیمانکاری های فعال در
جزیره صدرا ،صبح شنبه  ۴مرداد ماه ،با تجمع
در مقابل ورودی کارخانه نسبت به عقب افتادن
چهارماهه حقوق شان اعتراض کردند .تعداد
کارگران وابسته به پیمانکاری های صدرا قریب
 ۲۰۰نفر می باشد که شمار معترضان تجمع امروز
حدود ۵۰نفر برآورد شد .این گروه در اعتراض به
بی توجهی مسئوالن شرکت صنعتی دریایی ایران و
اینکه حقوق کارمندان شرکت پرداخت اما دستمزد
کارگران پرداخت نشده ،مانع از ورود کارمندان
بخش اداری به شرکت صدرا شدند .در اثر این
تجمع ،مسئوالن نیروی انتظامی برای متفرق کردن
کارگران در آن محل حضور یافتند .آنها ضمن تایید
خواسته صنفی کارگران ،از آنها خواستند فرصت
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دیگری به شرکت بدهند چرا که مسئوالن صدرا
برای تسریع در پرداخت به پیمانکاران و کارگران
قول ضمنی به آنها داده اند .در این تجمع مسئوالن
شرکت صدرا به میان معترضان نیامدند.
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) از سال
گذشته که از قرارگاه خاتم االنبیا سپاه به یک شرکت
راه و ساختمانی به نام آبادراهان پارس واگذار شد،
با تعطیلی بخش کشتی سازی مواجه گردید و اکنون
بخش سکوسازی آن نیز دچار مشکالت زیادی شده
است.
روز یکشنبه  12مردادماه ،کارگران کارخانه کشتی
سازی "صدرا" در ادامه اعتراضات خود مجددا
اقدام به بستن ورودی جزیزه صدرا و تجمع مقابل
استانداری رژیم در "بوشهر" نمودند .بنابر گزارش
منتشره ،از تاریخ  4مرداد ،کارگران شرکت صدرا
که بیش از چهار ماه است دستمزد ،مطالبات و
عیدی سال جاری خود را دریافت نکرده اند؛ طی
چند روز اخیر پیاپی دست به تجمع در محل جزیره
صنعتی صدرا و بستن ورودی آن نموده اند .در پی
این تجمع ها ،مسئوالن و نمایندگان استانداری رژیم
و نیز حراست کارخانه صدرا در دیدار و مذاکره با
تجمع کنندگان قول دادند دستمزد معوقه آنان تا روز
شنبه  11مردادماه پرداخت شود؛ اما این وعده ها
نیز بی نتیجه ماند.
اعتراض کارگران به مقصر جلوه دادن کارگر
جان باخته عسلویه!

به گزارش ايلنا کارگران شرکت پیمانکاری
تسکو در منطقه پارس جنوبی (عسلویه) نسبت به
ادعای کارفرما مبنی بر خطای شخصی يکی از
همکارانشان که در حين کار جان باخته بود اعتراض
نموده و اعالم کردند که قصور کارفرما در این
حادثه محرز بوده است .حدود یک ماه پيش يکی از
ت پیمانکاری تسکو در منطقه پارس
کارگران شرک 
جنوبی (عسلویه) به دلیل استنشاق گاز نیتروژن
جان خود را از دست داد .به دنبال اين حادثه و
عليرغم گذشت يک ماه از آن اما کارفرما از پذيرش
مسئوليت خود در اين رويداد سر باز زده و مدعی
است که خطای شخصی کارگر کشته شده باعث
بروز اين حادثه شده است .به گزارش ايلنا یکی
از کارگران که نخواست نامش فاش شود گفت :در
صورت وقوع هرگونه اختالل در کارکرد مخازن،
برچسبهای "ورود ممنوع" بر روی آنها نصب
میشوند و در روز حادثه هیچگونه برچسب هشدار
دهندهای بر روی مخازن نبوده که موجب متوقف
کردن این کارگر کارشناس برق در ورود به محل
مملو از گاز نیتروژن شود .از سوی دیگر کارگر
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جانباخته کارشناس برق و آگاه از قوانین و مقررات
حاکم بر کارش بوده است که این تجربه و تخصص
مانع میشده است که او چنین خطائی را انجام بدهد.
این کارگر که به نمایندگی از سایر همکارانش سخن
میگفت ،ضمن مقصر دانستن کارفرما و قصور
بخش ایمنی در بروز چنین حادثهای که منجر به
فوت این کارگر متخصص شده است ،وقوع چنین
حوادثی را در منطقه بسیار شایع دانست و گفت:
کارفرمایان بهراحتی با استفاده از اتهام کلیشهای
"کوتاهی کارگر در رعایت ایمنی" فرد مصدوم و
یا جانباخته را مقصر اعالم کرده و از زیر بار
مسئولیت شانه خالی میکنند.
اعتصاب کارگران شرکت ریسندگی پرریس
وارد ششمین روز خود شد!

بر اساس يک گزارش کارگری از کارخانه
ریسندگی پرریس در روز یکشنبه پنجم مرداد ماه
کارگران اين واحد توليدی ششمین روز اعتصاب
خود را پشت سر گذاشتند .این کارگران همزمان با
اعتصاب ،در اداره کار شهر سنندج دست به طرح
دعوی علیه کارفرما نیز زده اند 32 .کارگر شرکت
ریسندگی پرریس از اول سال تا کنون دستمزدهای
خود را دریافت نکرده اند و عیدی و پاداش سالهای
 91و  92خود را نیز از کارفرما طلب دارند.
بر پایه این گزارش ،کارگران پرریس بارها از
کارفرما خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود
شده اند اما کارفرما در عین بی توجهی به شرایط
اسفبار معیشتی کارگران و خواستهای آنان ،اعالم
کرده است :ریالی به شما نخواهم داد بروید به هر
جا که از دستتان بر میاید شکایت کنید .کارگران
ریسندگی پرریس اعالم کرده اند در صورت تداوم بی
توجهی کارفرما نسبت به پرداخت دستمزدهایشان،
عالوه بر اعتصاب دست به اقدامات شديد تر دیگری
نیز خواهند زد.
دو معدنچی در معدن کیاسر جان باختند!
دو معدنچی در ساعات پایانی روز شنبه۱۸ ،
مردادماه در یک معدن در کیاسر در شهرستان ساری
جان خود را از دست دادند .به گزارش خبرگزاری
ایرنا این دو کارگر در جریان دو حادثه مجزا و
بر اثر استنشاق گاز مسموم کننده جان باختند .در
شانزدهم تیر سال جاری نیز  ۵تن در معدن سنگ
گرانیت اردکان یزد جان خود را از دست دادند .در
ابتدای تیرماه سال جاری ،معاون فنی دانشگاه علوم
پزشکی استان لرستان اعالم کرده بود که در هر ۱۶
روز یک معدنچی در ایران میمیرد.

تشکل های مستقل کارگری  ،حق مسلم طبقه کارگر است
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تجمع اعتراضی کارگران البرز شرقی برای
پنجمین بار!

کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی (واقع در
منطقه طرزه استان سمنان) برای پنجمین باردر
یکماه گذشته در اعتراض به بیتوجهی مسئوالن
کشوری به خصوصی سازی این معدن وهمچنین
واگذاری زمینهای در تملک آن به شهرداری
شاهرود ،صبح روز شنبه  ۴مرداد ماه دست از
کار کشیده و در محوطه کارخانه در مقابل ساختمان
اداری این معدن تجمع کردند .بر پایه این گزارش
و به گفته این کارگر ،در تجمع امروز ،اعضای
کمسیون کار فرمانداری شاهرود در جمع معترضین
حاضر شده و در تالش هستند با صحبت با کارگران
به نحوی به اعتراض صنفی کارگران البرز شرقی
خاتمه دهند .آنچه موجب نگرانی برخی کارگران
شده است واگذاری حدود  ۱۲۰واحد مسکونی
سازمانی این معدن است که در بخشی از  ۴۲هکتار
زمین واگذار شده به شهرداری قرار دارد که در
صورت تحقق این موضوع ،کارگران این معدن
ناچارند واحدهای در تحویل خود را تخلیه کنند .این
در حالیست که با توجه به میزان حقوق کارگران،
واگذاری این واحدهای مسکونی فشار اقتصادی
موجود در جامعه کارگری را برای این معدنکاران
مضاعف میکند .معاونت امور مالی معدن البرز
شرقی برای بازگرداندن کارگران بر سر کارهای
خود با بیان اینکه اعضای کمسیون کار فرمانداری
شاهرود وعده دادهاند تا مطالبات کارگران را
پیگیری کنند ،از کارگران خواست تا دریافت نتیجه
بررسیهای اعضای کمسیون کار به محل کار خود
بازگردند.
جان باختن كارگر  ۲۵ساله ساختمانی بر اثر
سقوط بر روی میلگرد!
بر اساس گزارش سخنگوی سازمان آتش نشانی
تهران ،عصر چهارشنبه یکم مرداد ماه ،کارگر ۲۵
ساله یکی از پروژههای ساختمانی درشهرک راه
آهن تهران با سقوط از طبقه پنجم ساختمانی که در
آن مشغول کار بود بر روی میلگردهای قرار داده
شده در محل احداث ساختمان افتاده و بالفاصله جان
خود را از دست داد .بر پایه این گزارش علت جان
باختن این کارگر ،فرو رفتن میلگرد در بدن وی
عنوان شده است.
پرداخت بخشی از حقوق معوقه کارگران
اعتصابی سد بنیر مریوان!
بر اساس گزارشی به تاريخ روز چهارشنبه اول
مرداد ماه ،در پی اعتصاب  450کارگر سد بنير
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مريوان در روز چهارشنبه بیست و پنجم تیر ماه،
در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود،
کارفرما دو ماه حقوق معوقه کارگران قسمت حمل
ونقل و همچنین یک ماه از حقوق معوقه کارگران
در قسمت های مخزن ،دیوار و تونل را به حسابهای
انها واریز کرد .در اين گزارش آمده است که :این
اعتصاب ،با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مابقی
طلب کارگران در روزهای اینده ،به پایان رسید و
کارگران موافقت کردند که به سر کارهایشان باز
گردند .در اين گزارش تاکيد شده که کارگران اين
جاری برای دريافت
سد یرای چندمین بار در سال
ِ
حقوق خود مبادرت به اعتصاب نموده اند.
اعتصاب کارگران واحد پلیمری ( )LDدر
مجتمع پتروشیمی بندرامام!

بنا بر گزارشهای رسیده از مجتمع پتروشیمی بندر
امام ،فروردین ماه گذشته که تعمیرات آورهال (
تعمیرات اساسی ادواری و زمانبندی شده) این واحد
پلیمری شروع شده بود ،پیمانکار قول پرداخت
پاداش مخصوص آورهال را به کارگران داد تا این
واحد بعد از تعمیرات اساسی بتواند به موقع و بدون
تأخیر راه اندازی شود .با تالش کارگران این هدف
حاصل گردید و این واحد مهم در موعد مقرر راه
اندازی شد اما کارفرما با گذشت بیش از سه ماه
از آنزمان و علیرغم پافشاری کارگران ،تنها حدود
یک چهارم از مبلغ توافق شده را پرداخت کرده
است و نسبت به پرداخت باقی طلب کارگران هیچ
اقدامی انجام نداده ،که این امر خشم شدید کارگران
و اعتراض آنان را موجب شد و این کارگران
از صبح روز یکشنبه پنجم مرداد ماه ،در اقدامی
قاطعانه برای دستیابی به خواست شان ،یکپارچه
دست از کار کشیدند .کارگران این واحد مهم در
مجتمع پتروشیمی بندر امام که تحت پوشش شرکت
پیمانکاری فریمکو مشغول به کار هستند اعالم کرده
اند تا دستیابی به خواست شان همچنان به اعتصاب
خود ادامه خواهند داد.
جان باختن کارگر جوشکار در سمنان!
در روز چهارشنبه  ۸مرداد ماه ،از استان سمنان
خبر رسيد که یک کارگر  ۳۵ساله شاغل در
کارخانه کربنات سدیم اين استان در حین انجام کار
جوشکاری در درون دستگاه خشک کن مواد ،دچار
حادثه شده و جان خود را از دست داد .این کارگر
متاهل و دارای دو فرزند بود.
بانک کشاورزی در مقابل مشکالت کارگران نی
برکارون شوشتر
به گزارش ایلنا ،یکی از کارگران "نی ٔبر" مجتمع

کشت و صنعت کارون شوشتر ،روز شنبه چهارم
مرداد ماه ،از محقق نشدن مشکالت بیمهای این
واحد تولیدی در پی تأخیر در پرداخت حق بیمه
دو هزار کارگر از سوی بانک کشاورزی خبر داد
و اظهار داشت :پس از اعتراضات سال گذشته و
تیر ماه سال جاری کارگران نیبر که دامنه آن به
پایتخت نیز رسید ،نمایندگان کارگران و کارفرما
جلسه مشترکی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه
اجتماعی ،وزیر صنعت و معدن ،مدیر عامل
سازمان تامین اجتماعی و مدیر کلبانک کشاورزی
چند تن از نمایندگان استانی برگزار کردند که طی
این جلسه مقرر شد بابت فصول بیکاری کارگران
در سنوات گذشته (بسته به سابقه کار هر کارگر)
کارفرما (بانک کشاورزی) مبلغ  ۶۰میلیارد تومان
به تامین اجتماعی واریز کند و به این ترتیب در
سوابق بیمهای کارگران فصلی که بخشی از سال را
بیکارند ،فاصلهای ایجاد نشود .قرار بود اولین قسط
به مبلغ  ۲۰میلیارد تومان برای بازنشسته کردن
کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز شود تا
کارگران به مرور از تیر ماه بازنشسته شوند که
هنوز اين امرمحقق نشده است .خبر حل مشکالت
کارگران نی بر در حالی در رسانهها منتشر شده
است که عليرغم ادعای وزارت کار و آمادگی
سازمان تامین اجتماعی ،متاسفانه بانک کشاورزی
برخالف توافق صورت گرفته هنوز موافقت خود
را برای پرداخت این مبلغ به تامین اجتماعی اعالم
نکرده است.
تجمع اعتراضی کارگران مجتمع کشت وصنعت
هفت تپه ،به دليل عدم دریافت حقوق!
به گزارش ایلنا ،جمعی از کارگران نیشکر هفتتپه
در اعتراض به عدم دریافت یک ماه ونیم حقوق
خود ،صبح روز دوشنبه  ۶مرداد ماه ،دست از کار
کشیده و در محوطه کارخانه مقابل ساختمان امور
اداری مجتمع تجمع کردهاند .بر پایه این گزارش
یکی از کارگران گفت :تجمع کنندگان که در
بخشهای کشاورزی و صنعتی کارخانه کار میکنند
خواستار دریافت حقوق خود در ماههای خرداد و
تیر هستند .وی با بیان اینکه کارفرما تحت فشار
کارگران ،دیروز  ۵۰درصد از حقوق خرداد ماه را
به حساب کارگران واریز کرده است ،گفت :با این
حال کارگران نیمی از حقوق خرداد و حقوق کامل
تیر ماه را از کارفرما طلب دارند .مجتمع کشت و

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است

ماهنامه کارگری
صنعت هفت تپه حدود هزار کارگر دارد که بیش
از  ۷۰۰نفر از انان امروز دست از کار کشیده و
فعالیت تولیدی ندارند.
تداوم اعتصاب کارگران مجتمع کشت وصنعت
هفت تپه

صبح  ۱۷مرداد ماه برای دومین بار در ماه جاری
حدود  ۵۰۰نفر از کارگران نیشکر هفتتپه در
اعتراض به عدم دریافت یک ماه و نیم حقوق خود
دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان امور
اداری این واحد تولیدی دست به تجمع زدند .یکی
از کارگران مجتمع نیشکر هفتتپه به ایلنا گفت:
عالوه بر حقوق ،کارگران مجتمع کشت وصنعت
هفت تپه به عدم بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل
نیز اعتراض دارند .او در این زمینه گفت :از سال
 ۸۳که طرح طبقه بندی مشاغل در مجتمع کشت
وصنعت هفت تپه اجرایی شده است هنوز هیچ
بازنگری در افزایش حقوق کارگران انجام نشده
است .این کارگر همچنین در تشریح سایر مشکالت
صنفی کارگران این مجموعه در مورد مشکالت
کارگران فصلی نی بر هفت تپه توضیح داد:
مشکالت انفصال بیمهای کارگران فصلی مجتمع
کشت وصنعت هفت تپه نیز همچنان به قوت خود
باقی است و مرتفع نشده است .این کارگر با بیان
اینکه کارگران با مشکالت رها شدهاند ،در خاتمه
تصریح کرد :مدیران مجتمع کشت وصنعت هفت
تپه به دلیل چند شغله بودن امکان حضور در مجتمع
را ندارند.
جان باختن کارگر افغان در عمق  ۲۵متری
چاهی در شهر ری!
بر اساس گزارش افسر آماده منطقه  ۷عملیات
امدادگری آتش نشانی شهر ری ،صبح روز شنبه ۴
مرداد ماه ،یک کارگر افغانی درحین خارج کردن
یک دستگاه پمپ آب از درون چاه آب با پاره شدن
ناگهانی طناب حائل به درون چاه سقوط کرد .این
گزارش می افزاید ،با حضور امداد گران د رمحل
این کارگر را به بیرون از چاه منتقل شد اما مرگ
او از سوی عوامل اورژانس تایید گردید .این واقعه
دلخراش در شهرستان ری بعد از سه راه ترانسفور،
خیابان صنعت رخ داد.
استمرار تجمع اعتراضی کارگران عسلویه!
به گزارش ایلنا در منطقه ویژه پارس جنوبی
(عسلویه) ،حدود  500کارگر پیمانی ،بابت 14
ماه معوقات مزدی که از کارفرمای مقاطعه کار
طلبکار هستند مدتی است که دست به يک اعتراض
صنفی زده اند .اين کارگران در هفتههای اخیر دو
نوبت در مقابل ساختمان اداره روابط کار منطقه
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ویژه عسلویه تجمع کردهاند و در حال حاضر
به دلیل گرمای شديد هوا در منطقه با تشکیل
اجتماع اعتراضی صنفی در محل کمپهای خود
درصدد پیگیری مطالبات مزدی خود هستند.
استمرار تجمع صنفی این گروه از کارگران که
سابقه انجام کار پروژههای مستقر در فازهای
مختلف منطقه ویژه عسلویه را دارند در حالی است
که پیشتر مسئوالن اداره روابط کار منطقه ویژه
پارس جنوبی به آنها وعده داده بودند که از طریق
مکاتبه با وزارت نفت در مقام کارفرمای اصلی
تالش خواهند کرد تا معوقات مزدی آنها را از محل
مطالبات پیمانکار پرداخت کنند.
کارگران شیشه آبگینه قزوین۴ ،ماه حقوق
طلبکارند!
یکی از کارگران کارخانه شیشه "آبگینه" قزوین از
پرداخت نشدن ۴ماه حقوق حدود  ۳۰۰کارگر شاغل
در این واحد تولیدی در روز شنبه چهارم مرداد ماه،
خبر داد و گفت :مطالبات کارگران این واحد به نیمی
از حقوق اسفند ماه سال  ،۹۲و حقوق اردیبهشت و
خرداد وتیر ماه سال  ۹۳مربوط میشود .عالوه بر
این کارفرمای این واحد تولیدی یک ماه عیدی سال
گذشته کارگران را پرداخت نکرده است .بر اساس
اظهار ات اين کارگر تا پیش از این کارگران این
واحد تولیدی حداکثر تا  ۱۵اسفند ماه همه حقوق
اسفند و عیدی پایان سال خود را دریافت میکردند،
اما امسال با گذشت سه ماه از سال جاری کارگران
هنوز بخشی از حقوق اسفند ماه و حق عیدی خود
را دریافت نکردهاند .هفدهم تیر ماه در جلسهای
که درشورای تامین فرمانداری قزوین با موضوع
امنیت شغلی کار گران شیشه آبگینه قزوین برگزار
شده بود کارفرما متعهد به پرداخت همه معوقات
حقوقی کارگران حداکثر تا  ۱۵روز آینده شده بود
که از تاریخ مقرر چند روزی میگذرد اما هنوز از
پرداخت حقوق خبری نیست.
کارگران شرکت احداث و بهره برداری آزاد
راه همدان  -ساوه ۳ ،ماه حقوق طلبکارند!

 ۲۵کارگر شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه
کربال (زیر مجموعه شرکت آباد راهان پارس) به
مدت  ۳ماه  -از اردیبهشت تا تیر  -حقوق دریافت
نکردهاند .بر پایه يک گزارش کارگری از استان
همدان در روز شنبه چهارم مرداد ماه ،در حالی که
تعداد زيادی از خودروها از آزاد راه کربال عبور
میکنند و در نتيجه درآمد خوبی نصیب شرکت
میشود ،اما حقوق کارگران برای سه ماه عقب افتاده
است .در پایان این گزارش با اشاره به خطراتی که
کارگران این شرکت را تهدید میکند ،آمده است که:
کارفرما کارگران را به ایستادن در مقابل خودروها
برای دریافت عوارض مجبور میکند که امری به
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شدت خطر آفرین است.
جان باختن کارگر جوشکار در مشهد!
روز چهارشنبه ۱۵مرداد ماه ،سرپرست ایستگاه
دو سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
مشهد از سقوط مرگبار يک کارگر جوشکار از
طبقه هشتم يک ساختمان در دست ساخت خبر داد
و گفت :این کارگر در حال جوشکاری اسکلت در
طبقه پنجم ساختمان بود که ناگهان به دلیل گیر کردن
سیم بکسل تاور به یکی از تیرآهنها ،او که قصد
آزاد کردن آن را داشت از طبقه پنجم به طبقه منفی
سه سقوط کرد و در دم جان خود را از دست داد.
اعتراض صنفی کارگران معدن «همکار»
کرمان!
به دنبال اعتصاب حدود  1000کارگر معدن زغال
سنگ "همکار" در راور کرمان در اعتراض به
پرداخت نشدن به موقع حقوق و مشکالت بيمه،
عدم پرداخت پاداش توليد و عدم پرداخت دستمزد
بازنشستگان معدن ،روز دو شنبه سيزدهم مرداد ماه
مدیر کل اداره کار ،رفاه و امور اجتماعی و برخی
مسئوالن شهرستان راور در معدن زغالسنگ
همکار ،خاضر شدند تا به اصطالح مشکالت این
معدن را مورد بررسی قرار دهند.
سرگردانی  ۱۵۰کارگر؛ در پی توقف تولید در
کارخانه "قند کامیاب" خمینی شهر!

کارخانه "قند کامیاب" در شهرستان خمینی شهر
اصفهان از  ۳۱تیرماه سال جاری هیچگونه تولیدی
نداشته است .این کارخانه که به علت کمبود مواد
اولیه تولید و همچنین قطع شدن مکرر گاز و برق
از بهمنماه سال گذشته به حالت تعطیل درآمده بود
با سرمایهگذاری بخش خصوصی مجددا شروع
به تولید کرد .بر اساس اين خبر که به تاريخ
روز دوشنبه سیزدهم مرداد ماه منتشر شده است:
کارخانه "قند کامیاب" در سه ماهه گذشته تا  ۳۱تیر
ماه بدون وقفه ،تولید داشته است .اما طی  ۱۴روز
گذشته کارگران در محیط کار خود حاضر میشوند
اما مواد اولیه برای تولید وجود ندارد .بر مبنای این
گزارش ،این واحد بیش از  ۱۵۰کارگر دارد که به
دلیل تعطیلیهای مکرر کارخانه امنیت شغلیشان را
در مخاطره میبینند .یکی از کارگران در خصوص
مطالبات کارگران گفت :کارگران "قند کامیاب"
حقوق دی و بهمن ماه سال  ،۹۲بعالوه حقوق تیرماه
سال جاری را دریافت نکردهاند .همچنین حق بیمه
 ۲ماه از سال  ۹۲و  ۲ماه از سال  ۹۳به سازمان
تامین اجتماعی واریز نشده است.

پیروز باد انقالب  ،زنده باد کمونیسم

ماهنامه کارگری
 ۳۳۰کارگر نساجی کاشان هنور بال تکلیف اند!

یکی از کارگران کارخانه نساجی کاشان روز
دوشنبه سیزدهم مرداد ماه ،از سرگردانی و
انتظار  ۳۳۰نفر از کارگران این کارخانه برای
بازنشستگی پیش از موعد خبر داد و اظهار داشت،
کارگران دو کارخانه نساجی "سیمیننو" اصفهان
و "نساجی کاشان" شامل قانون بازنشستگی پیش
از موعد میشدند اما در این میان تنها کارگران
کارخانه "سیمیننو" موفق به بازنشستگی شدند .پس
از تعطیلی کارخانه ،کارگران با احتساب یکسال و
نیم بیمه بیکاری و هجده سال و نیم سابقه کاری ،امید
به بازنشسته شدن داشتند اما نه تنها بازنشسته نشدند
بلکه به آنها گفته شده که  ۵/۱سال دیگر نیز باید کار
کنند .وی با بیان اینکه برآورد هزینه بازنشستگی
این کارگران  ۱۰میلیارد تومان است ،افزود :با این
مبلغ تمامی کارگران میتوانستند بازنشسته شوند
و چنین بودجهای در سازمان تأمین اجتماعی قطعا ً
موجود بود و هست اما در دوران ریاست مرتضوی
بر تأمین اجتماعی این مشکل حل نشد و در دولت
یازدهم نیز مشکل بازنشستگی کارگران نساجی
کاشان همچنان به قوت خود باقی است.
جان باختن یک کارگر نگهبان مجتمع اداری
در تهران!
بر اساس گزارش افسر آماده منطقه  ۵عملیات آتش
نشانی تهران ،عصر روز یکشنبه  ۵مرداد ماه ،یک
کارگر نگهبان  ۵۲ساله در یک مجتمع اداری در
خیابان ولیعصر ،نبش خیابان زرتشت ،در شرایط
بسیار وخیم بین کابین و دیواره چاهک آسانسور
گرفتار شده و جان خود را از دست داد.
تجمع اعتراضی کارگران نساجی کاشان به
دليل عدم پرداخت حقوق شان!
یکی از کارگران کارخانه نساجی کاشان ،از تجمع
کارگران اين واحد توليدی بهدلیل آنچه "پاسکاری
و شانه خالی کردن مسئوالن در برطرف کردن
مشکالت چندین ساله کارگران" میخواند خبر داد
و اظهار داشت :کارگران معترض که تعدادشان
نزدیک به  ۱۰۰نفر می رسد روز دوشنبه سیزدهم
مرداد ماه ،با تجمع در مقابل دفتر نماینده این شهر در
مجلس ،خواستار جواب قطعی مسئوالن به مشکالت
و مطالبات خود شدند .مطالبه این کارگران دریافت
حقوق معوقه ،رسیدگی به وضعیت بازنشستگی
پیش از موعد کارگران نساجی و پرداخت سنوات
بازنشسته شدگان این کارخانه است .بر پایه این
گزارش ،کارگران در دیدار با نماینده کاشان تاکید
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کردند که در صورت رفع نشدن مشکالت چندین
ساله ،ناچارند به همراه خانوادههایشان در سفر به
تهران در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کنند.
کارگران می گويند صبر و شکیبایی آنان در طول
چند سال اخیر در مقابل این بیقانونی ،عایدی جز
پرداخت بیمه اضافی و کار مضاعف برای آنها در
بر نداشته است .نماینده کاشان در مجلس رژیم که
در روز تجمع ،در جمع کارگران معترض حاضر
شده بود ،روز سه شنبه چهاردهم مرداد ماه ،به
خبرنگار ایلنا در کاشان گفت :درحال حاضر بالغ
بر  ۴هزار نفر از کارگران ریسندگی کاشان دچار
مشکالت حقوق معوقه و سنوات بوده و هر یک بین
 ۲۰تا  ۵۰میلیون تومان بابت حقوق معوقه و سنوات
طلب دارند .او افزود :نمیتوانم زمان خاصی را
برای تحقق خواسته آنان اعالم کنم ولی مهم تحقق
خواسته و مطالبات به حق این کارگران از  ۱۵سال
پیش تاکنون است.
تجمع اعتراضی کارگران قند کامیاران
اصفهان!
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ماه) به کارخانه آمدیم ،هنوز از مواد اولیه برای
تولید قند خبری نبود و قرار شد کار را از روز
شنبه  ۱۱مرداد ماه ،آغاز کنیم ،اما این روز هم از
مواد اولیه خبری نشد .در خاتمه گزارش ضمن
اشاره به پرداخت نشدن  ۳ماه از بیمه کارگران قند
کامیاران در سال گذشته ،گفته شده که :قرارداد کار
کارگران قند کامیاران از ابتدای سال جاری یک
ماهه بسته میشود در حالی که قرارداد کار آنان
پیش تر  ۵ماهه یا  ۳ماهه منعقد میشد و به همین
دلیل ،توقف مکرر تولید به نگرانی آنها نسبت به
آینده شغلیشان دامن زده است.
کشته و زخمی شدن  ۲کارگر در قزوین!
روز یکشنبه دوازدهم مرداد ماه ،دو کارگر که در
پشت بام ساختمان  ۳طبقه یک مجتمع مسکونی
واقع در میدان گلها در شهرک مینوی قزوین،
مشغول کار بودند دچار حادثه شده و به سطح زمين
سقوط کردند .اين حادثه زمانی رخ داد که یکی از
کارگران بر اثر واژگونی سه پایه باالبر در حال
سقوط بود که کارگر دوم قصد نگهداشتن سه پایه
و نجات همکار خود را داشت اما متأسفانه هر دو
کارگر به همراه دستگاه باالبر سقوط کردند و یکی
از کارگران جان خود را از دست داد و نفر دوم نیز
توسط نیروهای آتش نشانی تحویل اورژانس شد.
تجمع های کارگران در نیروگاه برق دماوند و
وعده کارفرما!

بر اساس گزارشی ،نزدیک به  ۸۰کارگر قند
کامیاران اصفهان در اعتراض به نبود مواد اولیه
برای تولید در محوطه این واحد تولیدی تجمع کردند.
یکی از کارگران معترض با اعالم این خبر گفت:
حدود  ۸۰کارگر قند کامیاران صبح روز یکشنبه
 ۱۲مرداد ،در اعتراض به نبود مواد اولیه برای
تولید در محوطه این کارخانه تجمع کردند .وی با
اشاره به اشتغال  ۴۲کارگر در هر شیفت کاری
این واحد تولیدی ،گفت :تجمع کنندگان کارگران دو
شیفت کاری قند کامیاران هستند و کارگران شیفت
کاری سوم نیز به زودی به آنان ملحق خواهند شد.
در اين گزارش به نقل از این کارگر آمده است که:
پیش از ماه رمضان تولید به تناوب متوقف میشد،
مثالً مدتی بود که جمعهها کار نمیکردیم .سه روز
مانده به عید فطر (شنبه  ۴مرداد ماه) به ما گفته شد
شکری برای تولید قند در کارخانه موجود نیست
بنابراین بعد از عید به سر کار بازگردید .هنگامی
که یک روز بعد از عید فطر (چهارشنبه  ۸مرداد
اخبار این ماهنامه منعکس کننده گوشه ای
از شرایط زندگی  ،کار و مبارزات کارگران
ایران و موقعیتی است که سرمایه داران
زالو صفت برای کارگران ما به وجود
آورده اند .این اخبار در خود رسانه های
رژیم نیز (عمدت ًا در گزارشات ایلنا) انعکاس
یافته اند.

در روز یکشنبه دوازدهم مرداد ماه ،خبرگزاری
ایلنا از قول یک کارگر از وعده کارفرما برای حل
مطالبات کارگران شرکت مدیریت تولید برق دماوند
(شهدای پاکدشت) تا پایان مرداد ماه خبر داد .این
کارگران خواهان پرداخت معوقات حقوقی ،تغییرات
حکمی ناشی از ارتقای درجه تحصیلی و سختی کار
از کارفرما می باشند .تا کنون مطالبات آنها با تغییر
مدیرعامل و وعدههای هیئت مدیره مبنی بر حل این
مشکالت محقق نشده است .اعتراضات کارگران از
دو سال پیش و بهدنبال خصوصیسازی نیروگاههای
برق آغاز شده و در سالهای گذشته نیز با تعدیل
نیروهای متخصص در این بخش استمرار داشته
است .با بیان اینکه متأسفانه در پی خصوصیسازی،
مالک برای واگذاری به شرکتهای پیمانکاری،
«پول» و نه «تخصص» بوده است ،کارگر مزبور
افزود :این چنین رویکردی تنها به ضرر کارگران
متخصص این بخش و اخراج آنها با حداقل شرایط
مصوب قانون کار بوده است.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر  ،حق مسلم زنان کارگر است
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جان باختن یک کارگر  ۱۸ساله افغان در حین
کار!
بر اساس گزارش آتش نشانی تهران ،حوالی ساعت
 ۱۵روز دوشنبه سیزدهم مرداد ماه ،یک کارگر ۱۸
ساله افغان حین نظافت در ساختمانی  ۶طبقه در
محله یوسفآباد خیابان ابنسینا ،به دلیل نامشخصی
بین دیواره و کابینه آسانسور که  ۱۰سانتیمتر بوده
است قرار گرفته و پس از حرکت آسانسور میان
طبقه اول و دوم ،بدلیل گیر افتادن بین دیوار و کابین
آسانسور جان باخت.
کارگران خدماتی فرودگاه مهرآباد هر ماه
منتظر اخراجاند!

یک کارگر بخش خدمات فرودگاه مهرآباد ،روز
چهارشنبه پانزدهم مرداد ماه ،از تبدیل وضعیت
قرادادهای کارگران خدمات و حمل چرخ دستی هر
 ۶ترمینال این فرودگاه از مستقیم به پیمانی خبر داد.
بر اساس گفته این کارگر که نخواست نامش فاش
شود ،در سال  ۹۰قرارداد کارگران بخش خدمات
از پیمانی به حالت مستقیم تبدیل شد اما ابتدای سال
 ۹۳قراردادها باز به صورت پیمانی بازگشت .اين
کارگر می گويد :کارگران از این تبدیل وضعیت
ناراضی هستند .بعد از ثبت قراردادهای مستقیم
شرایط مزد و مزایا بهتر شده بود .تا جایی که قبل
از بازگشت به حالت پیمانی درآمد کارگران تا یک
میلیون تومان هم میرسید اما در  ۵ماه گذشته سقف
درآمد کارگران ۸۰۰هزار تومان بوده است .با
وجود قرارداد یکساله شرکت پیمانکار با فرودگاه
مهرآباد ،مدت قرارداد کارگران یک ماهه می
باشد،به این ترتیب که کارگران برای ادامه کار باید
هرماه قرارداد امضا کنند .در بخش دیگری از اين
خبر ،این کارگر با بیان این واقعيت كه کارگران
اطالع چندانی از مفاد این قراردادها ندارند و فیش
حقوقی به آنها داده نمیشودگفت :کارگران بخش
چرخ دستی و نظافت فرودگاه مهرآباد هیچ مزایایی
دریافت نمیکنند .حق عائلهمندی ،مسکن و خواربار
به آنها پرداخت نمیشود و مبلغ بن کارگری
آنها کمتر از ۲۰هزار تومان است .این کارگران
خدماتی حق ناهار ندارند و برای رفت و آمدشان
حق سرویس پرداخت نمیشود .با وجود سه شیفت
کار ،دستمزد کارگران با مزد اضافه کاری نهایتا به
۸۰۰هزار تومان میرسد.
حق بیمه کارگران "نیبر" هفت تپه از ابتدای
سال واریز نشده است!

یکی از کارگران فصلی نی بر هفت تپه (که به کار
تخصصی بریدن ساقه نیشکر اشتغال دارند) صبح
روز شنبه  ۱۱مرداد ماه ،با بیان اینکه بیمه کارگران
نی بر به صورت اختیاری است ،از واریز نشدن
حق بیمه این کارگران از ابتدای سال جاری خبر
داد .بر اساس گزارش این کارگر :با وجود آنکه
کارگران فصلی نی بر هفت تپه  ۴۰درصد از سهم
بیمه اختیاری خود را از اول سال جاری تا مهر ماه
برای واریز به حساب تامین اجتماعی به کارفرما
پیش پرداخت کردهاند متاسفانه کارفرما آن را به
حساب تامین اجتماعی واریز نکرده است .طبق
تعهدات انجام شده بخش زیادی از حقوق کارگران
در ایام کاری بابت پرداخت  ۴۰درصد از سهم بیمه
اختیاری کارگران نزد کارفرما است که در مواقع
بیکاری با اضافه کردن سهم  ۶۰درصدی خود بیمه
اختیاری کارگران را به حساب تامین اجتماعی
واریز کند .در ادامه این گزارش آمده است ،تعداد
کارگران فصلی نی بر هفت تپه حدود  ۶۵۰کارگر
می باشد که اکثر کارگران چون در فصل بیکاری
به سر میبرند از این موضوع بیاطالعند .عالوه
بر بیمه ،کارفرما بخشی از معوقات حقوقی گذشته
را نیز به کارگران نی بر بدهکار است ،کارگران
فصلی نی بر هفت تپه ،عالوه بر  ۴۰درصد سهم
بیمه اختیاری که به تامین اجتماعی واریز نکرده
است بابت  ۲۰روز کاری در فصل گذشته از
کارفرما طلب دارند.
 ۵۰۰واحد تولیدی همدان تعطیل شدند!

به گزارش خبرگزاری مجلس ،نماینده مردم همدان
و فامنین در مجلس روز سه شنبه چهاردهم مرداد
ماه اعالم کرد که :در حال حاضر از حدود ۱۵۰۰
واحد تولیدی بیش از  ۵۰۰واحد تولیدی کوچک
در شهرستان همدان و فامنین به علت سوء تدبیر
مسئوالن دولتی ،نبود سرمایه در حال گردش و عدم
تخصیص نقدینگی از سوی بانکها تعطیل شدهاند.
این نماینده مجلس اظهار داشت :متأسفانه در حال
حاضر بستر مناسبی برای فعالیت واحدهای تولیدی
به منظور تأمین کاالهای مورد نیاز با قیمت مناسب
که به صالح و صرفه اقتصادی کشور باشد ،وجود
ندارد .در حال حاضر بانکها وامهای بانکی را
با سود  ۲۲درصد به بخش صنعت و کشاورزی
واگذار میکنند که رقم باالئی برای این بخش
محسوب می شود.
عدم پرداخت دستمزد کارگران سد چپرآباد
اشنویه!
بنا به خبر دریافتی کارفرمای سد "چپرآباد" اشنویه
از پرداخت دستمزد  7ماه گذشته بیش از  150کارگر

شماره  7مرداد ماه 1393
شاغل در این سد خودداری کرده است .کارفرمای
این پروژه به بهانه نبود بودجه از پرداخت دستمزد
کارگران امتناع و کلیه کارهای این سد را متوقف
نموده است .کارگرانی که روزانه جهت دریافت
دستمزدهایشان به این مسئوالن مربوطه مراجعه می
کنند ،با وجود اعتراض ،هیچ پاسخی دریافت نمی
کنند و با دست خالی به خانه هایشان بر می گردند.
کارگران فوالد زاگرس در مقابل ساختمان
مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند!
به گزارش ايلنا حدود  ۱۰۰نفر از کارگران
شرکت ذوب آهن فوالد زاگرس در کردستان بار
دیگر با سفر به تهران در مقابل مجلس شورای
اسالمی که در تعطیالت تابستانی به سر می برد
تجمع نمودند .به گزارش خبرنگار ایلنا ،کارگران
فوالد زاگرس در اعتراض به معرفی  35نفر از
همکارانشان برای دریافت بیمه بیکاری و نگرانی
از تعمیم این حکم به سایر کارگران ابتدا در مقابل
ساختمان وزارت کار تجمع کرده بودند که پس از
بی نتیجه ماندن این تجمع ،به بهارستان رفتند و در
مقابل ساختمان خالی مجلس تجمع کردند .یکی از
کارگران حاضر در تجمع امروز کارگران کارخانه
فوالد زاگرس حاضر در تجمع گفت :بعد از بیپاسخ
ماندن مطالباتمان از سوی وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعی ،کارگران به صورت خود جوش به
سمت ساختمان مجلس در میدان بهارستان رفتيم .به
گفته وی ،تجمع کارگران فوالد زاگرس در مقابل
مجلس در حالی امروز بی نتیجه باقی مانده است
که به معترضین گفته شده است نمایندگان مجلس در
تعطیالت تابستانی هستند و فردا در مجلس حضور
می یابند .این کارگر همچنین درخصوص وضعیت
کارگران بیکار شده شرکت فوالد زاگرس گفت :از
یک ماه قبل از نوروز  ۹۳کارگر این واحد تولیدی
بیکار گشته و طبعا اکنون در وضعیت بد معیشتی
قرار دارند .کارگران فوالد زاگرس می گويند :سال
گذشته کمیسیون اصل نود در پاسخ به نامه کارگران
مبنی بر انحالل این واحد صنعتی ،کارفرما را
مکلف به ادامه تولید کرده بود .اما کارفرما هیچ
اقدامی برای ادامه تولید و یا تغییر و بازسازی انجام
نداد .امروز کارگران با هدف یادآوری مشکالت
کارگران فوالد زاگرس به نمایندگان مجلس در
مقابل ساختمان بهارستان دست به تجمع زده اند.
تجمع کارگران بازنشسته نساجی مازندران!

بنابه گزارش "ایلنا" ،روز شنبه  18مردادماه،
کارگران بازنشسته نساجی مازندران در مقابل
فرمانداری رژیم در قائمشهر تجمع کردند .برپایه
این گزارش ،کارگران بازنشسته نساجی مازندران

کارگر زندانی آزاد باید گردد
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در اعتراض به مشکالت و عدم پرداخت مطالبات
معوقه سال گذشته خود دست به تجمع زدند.
بالتکلیفی کارگران کاغذ سازی کارون!
روز شنبه  18مردادماه ،خبرگزاری حکومتی
"ایلنا" ،طی گزارشی ،از بالتکلیفی کارگران کاغذ
سازی "کارون" بعد از واگذاری این واحد به بخش
خصوصی ،خبر داد .براساس این گزارش۲۳۰ ،
کارگر قراردادی شاغل در این کارخانه که هم
اکنون بیکارند در طول هشت ماه گذشته منتظر از
سر گیری مجدد فعالیت کارخانه بوده اند .قرار بود
بعد از آنکه کارخانه کاغذ سازی کارون شوشتر به
بخش خصوصی واگذار شد سریعا این واحد با جذب
کارگران سابق خود فعالیت تولیدی را از سر بگیرد.
اما پس از گذشت هشت ماه هنوز این کارگران
بیکار هستند .قابل ذکر است که با تعطیلی کارخانه،
بخش زیادی از دستمزدها و مطالبات معوقه شماری
از کارگران هنوز پرداخت نشده است.
تجمع اعتراضی رانندگان معدن چادرملو
به گزارش "یزد رسا" رانندگان معدن "چادرملو"
واقع در استان یزد دست به اعتراض زده اند.
براساس گزارش مزبور روز چهارشنبه  40نفر
از رانندگان معدن چادرملو با تجمع در این معدن
به نرخ پائین کرایه ها و دستمزدهای نازل خود
اعتراض نمودند.
عدم تحقق مطالبات کارگران معدن سنگ آهن
بافق!

9
ادامه تجمع اعتراضی کارگران شرکت کولهایم
در سنندج!
دهها کارگر شرکت "کولهایم" در سنندج بار دیگر
در اعتراض به اخراج سازی ها در مقابل این
شرکت دست به تجمع زدند .کارگران معترض می
گویند مقامات رژیم و کارفرمای این شرکت قصد
دارند تا یکماه آینده بیش از  6٠٠تن از کارگران
را به بهانه اتمام پروژه سد داریان از کار اخراج
کنند .خاطر نشان می شود روز شنبه هفته گذشته
 ٢١تیرماه نیز جمعی از کارگران این شرکت در
اعتراض به اخراج  5٠تن از رانندگان در مقابل این
شرکت دست به تجمع زده بودند.
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برپایه گزارش "ایلنا" ،کارگران کارخانه قند اهواز
پس از تجمع پنج روزه در تهران ،بخشی از  ۴۵ماه
معوقات حقوقی خود را دریافت کردند .برپایه این
گزارش بعد از اجتماع پنج روزه کارگران کارخانه
قند و تصفیه شکر اهواز در اوایل تیرماه سال جاری
در مقابل ساختمانهای مرکزی دو بانک ملی و ملت
در تهران ،سرانجام  ۴۰درصد از کل مطالبات
معوقه حدود  ۹۹کارگر شاغل و بازنشسته این واحد
تولیدی بعد از گذشت  ۴۵ماه پرداخت شد.
اعتراض کارگران کارخانه تولید فوالد در
ایتالیا!

تعویق در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری
نقده
برپایه گزارش دریافتی شهرداری نقده دستمزد سه
ماه و نیم گذشته کارگران بخش خدمات شهری را
پرداخت نکرده و این مسئله مشکالت زیادی را برای
این کارگران بوجود آورده است .این کارگران که از
یک تا ده سال سابقه کار دارند علیرغم مراجعات
مکرر و روزمره به شهرداری و اعتراض به
عدم پرداخت دستمزدهایشان ،با بی تفاوتی مقامات
شهرداری رژیم مواجه شده اند و هیچ جوابی به آنان
داده نمی شود.
اعتصاب کارگران فوالد آذربایجان

کارگران بزرگترین کارخانه تولید فوالد در ایتالیا،
به نشانه اعتراض به تصمیم شرکت آلمانی مالک
این کارخانه ،بزرگراه بین میالن و ناپل را برای
چند ساعت بستند و شماری از آنها با نیروهای پلیس
ضدشورش درگیر شدند .تصمیم شرکت آلمانی
"تیسن کروپ" مبنی بر کاهش ساالنه حدود صد
میلیون یورو از هزینه هایش که منجر به اخراج
بیش از  550کارگر در ایتالیا می شود ،باعث خشم
کارگران این شرکت در ایتالیا شد .این کارخانه یکی
از مدرنترین کارخانه های تولید فلز در اروپا است.
بر اساس برنامه جدید شرکت آلمانی تیسن کروپ،
از هر پنج نفر از کارگران این کارخانه در ایتالیا
یک نفر با خطر اخراج روبرو است.
جان باختن کارگر خدمات شهری در اثر
برخورد با کاميون!

به رغم گذشت  45روز از مهلت دو ماهه کارگران
معدن سنگ آهن بافق به دولت ،از پیگیری مطالبات
کارگران این معدن خبری نیست .گفتنی است که
کارگران معدن سنگ آهن بافق در واکنش به
خصوصی سازی معدن و به خطر افتادن امنیت
شغلی خود به مدت یکماه دست به اعتصاب و
اعتراض زده بودند و سرانجام به مقامات مربوطه
فرصت دادند تا به مطالباتشان پاسخ بدهند اما تاکنون
در عمل هیچ پاسخی از سوی مقامات رژیم به
خواست های کارگران داده نشده است.
عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه
فارسیت دورود!
بر اساس گزارش های منتشر شده نزديک به 12
ماه است که دستمزدهای کارگران کارخانه فارسیت
دورود پرداخت نشده است .برپایه اين گزارشات،
هم اکنون  351نفر در شرکت فارسیت دورود
در حال فعالیت هستند که عالوه بر عدم پرداخت
دستمزدهای شان ،احتمال اخراج نیز آنان را تهدید
می کند.

برپایه گزارش منتشره ،کارگران کارخانه فوالد
"آذربایجان" در اعتراض به واگذاری این کارخانه
به بخش خصوصی در حیاط این کارخانه تجمع
کردند .کارگران معترض در این تجمع خواستار
رسیدگی به وضعیت فروش این کارخانه عظیم
تولید فوالد شدند .قابل ذکر است که کارخانه فوالد
آذربایجان ماه گذشته از طریق مزایده به بانک ملت
و بخش خصوصی واگذار شد.
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه "عالی
ریس" یزد
روز پنجشنبه  2مردادماه ،کارگران کارخانه
"عالی ریس" یزد ،در اعتراض به عدم پرداخت
دستمزدهای معوقه خود تجمع کردند .کارگران
شرکت "عالی ریس" یزد به دلیل عدم پرداخت
 3ماه از دستمزدهای معوقه خود و همچنین عدم
استفاده از کاالی داخلی و واردات کاالی خارجی
در مقابل درب این کارخانه تجمع کردند.
دستیابی کارگران قند اهواز به بخشی از
مطالباتشان

بر اساس گزارشی به نقل از رئیس اورژانس
مازندران ،یک کارگر  ۴۰ساله خدمات شهری
ساری ،ساعت سه و نیم شب شنبه  ۴مرداد ماه،
در حین انجام کار در اثر برخورد با کامیون جانش
را از دست داد .این گزارش می افزاید ،زمانی که
مأموران اورژانس در صحنه حضور یافتند این
کارگر خدمات شهری جان باخته بود.
تظاهرات صدها کارگر بخش پوشاک بنگالدش!
بر اساس گزارشی ،صدها کارگر پنج کارخانه تولید
پوشاک در بنگالدش روز دوشنبه چهارم اوت،
برای پرداخت فوری حقوق عقب افتاده سه ماه خود
و مزایای مازاد برای تعطیالت عید ،در مرکز داکا
تظاهرات کردند .به گزارش خبرگزاری آلمان از
داکا ،این اعتراض پس از اعتصاب غذای روز
دوشنبه بیست و هشتم ژوئیه ،صد کارگر کارخانه
صورت گرفت .حقوق این کارگران از ماه آوریل
به دلیل به زندان افتادن دلوار حسین ،رئیس این
کارخانهها و صاحب گروه طوبی که در فوریه
دستگیر شد ،پرداخت نشده است .دلوار حسین متهم
به قتل  ۱۱۲کارگر کارخانه تولید پوشاک است که
در آتش سوزی کارخانه تازرین فشن ،جان باختند.

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
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برای آشنائی با دیدگاه ها و
تحلیل های چریکهای فدائی
خلق ایران از سایتهای زیر
دیدن کنید.
www.siahkal.com
www.ashrafdehghani.com
"زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد
می آورد ،آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد،
این را ما قتل غیر عمد می نامیم ،و هنگامی که شخص
ضارب از پیش بداند که آسیب وارده به مرگ طرف
مقابل منجر خواهد شد آنگاه عمل او را قتل عمد می
نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان
وضعی قرار می دهد که آن ها بطور حتم به دام مرگی
زودرس و غیر طبیعی می افتند ،مرگی به همان
اندازه ناشی از اعمال خشونت که مرگ در اثر شلیک
گلوله و یا به ضرب شمشیر ،وقتی جامعه هزاران انسان
را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و آن ها را
در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی
کردن نیستند ،وقتی که آن ها را به زور چوب قانون
مجبور می سازد که در این شرایط بمانند تا مرگ که
نتیجه اجتناب ناپذیر این شرایط است فرا رسد وقتی
جامعه می داند و به خوبی هم می داند که این هزاران
نفر اجبار ًا قربانی این شرایط خواهند شد ،و با وجود
این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد ،این
عمل جامعه یک نوع قتل عمد است درست مثل قتل
عمد توسط یک فرد ،قتلی پنهانی و خائفانه ،قتلی که
هیچ کس نمی تواند در قبال آن از خویشتن دفاع کند.
قتلی که ظاهر ًا قتل نیست ،زیرا که 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
بیشتر ناشی از بی عملی است تا انجام وظیفه .ولی در
هر حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد ،محرز است”

برای تماس با چریکهای فدایی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمایید
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX
ENGLAND

آدرس پست الکترونیک
E-mail
ipfg@hotmail.com

چریکهای فدائی خلق ایران

(فردریک انگلس“ ،وضع طبقه کارگر در انگلستان”)

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری
طبقه کارگر

